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N 0 T A r R E V 1 A 

Como c>A d a!LC'UIIIC'.n-t"o ao~ w.,uar..J.M de dado.6 e in ,)'J,'i.Jllll<;OC'-6 da 

HlNVACi\0 1NSTITU10 13RAS1LEIRO Vr G[OGr~AFIA E ESTATiSTICA, to!i. na-u crpo.wuw in&otuna!L qtte 

o VecJtcA:o n<? 68.678, de 25 d~. maio de 1971, CJl-<-ou no IBGE a Com.<.~ -~acr . EJ.Jpcc-ia-C. de P1.aneja

mel1fu, Con.Vwfe e. AvaLiar;ii.o tiM [l, :/-~.ti i_td.i.ca-6 Ag1wpecu.iiJt-<-a~ - CEPAGRO - qtte, de aco.•tdo com 

o w..t.<.go 4Q do cil.aclo de~te-to; ~ con.MJ.tu.I.cla ~le 1 (M.te) membtw -6 , Mttdo 3 (,C't&.l) nep.~Me!:!._ 

.tan-tv., da Fwtdar;Cio II3GE, 3 (.tfti-6) do Mi•'IL~ .te11-<-o da Ag,;iCJtUlL'La e p~tuid-<.da pe.Co fli.•te. to·'l 

Tectuco do IBGE. 

Cump!iimlo (I que <'-6-tabcte.ce 0 (l/lti.[JO zq do deCJl.e t o cnunu a 

do, a CEPAGRO ll.)YWVOtt em ttlaJt.r;.o dP.. 7972 o Plano 01u.co .de_ E~~-UcM Ag.'lopecu!i'l.ta-6 c.on~i 
deJtadM 1?...6 -1\ eHua-<-.6 ((0 pf.cme.jamento ~oc.lo-economico do 1'a.0~ e a Segtlltam;a Nauona.C , CC'I'l·~ 

.Wnte de PltO[JitrunM e. PJtO jcto-11 E.~pec26i.co.6 em exc.cw;iio. 

E.6ta.hcb.ce o decJteto, (§ JC! do ar..t. 2<:') que o P.f.cmc O:uco, 

bem como M deliheJw.<;ocA da CEPAGRO J.Job!te e.f..-ta:t1A .U.cM a.gltopec.uii'Ua-6, tonna.Jt-~e -a a coliip<t-.f: 

oolti..o~ paJta 0.6 o~tgiio.6 da Adm..i n.<Atlta.c;ao FedeJta.l, d..i.Jteta e -i..nd..i.Jteta e pMa a.~ entida.de'-6 a 

e.ta vinc.ul adM . 

Fac.e. a iteCU6idade de ptwveJt 0.6 COtl.6W1l.tdoJtU de .tn~o.~m~ 
c;oe.o Mb't<'. v..tawt.tca6 agn1cof.M, dl!. dado6 1na-<A a.tualiz.ado~ Mb,.te o6 p1wdu.to.6 ag•t7.coCa..~ 

plti._o,,.{;t_ii/ti..o-6, de modo a pvrm-i.t-<Jt o a r..o111panltru11en.to ")XVU.-pM6tt" da6 "·C.~pect-<-va.~ -~a6'LM e 

6011 nc>cC/1 ao 6ina.t de cad a ano c.ivi..t M u.t.iJH,t.tiva,~ de co.cheda dutu ptt.odu.to6 ct n.Zvet 1ra 

uo11af., bem M6i.m, poJ..teJt..i..oJtmente., )JlwcuJtando atendvr ao.6 tCJ!J11o~ do dce~te.to nQ 74.084 de 

?.0 de malo de 7974 que uta.bef.ec.eu o T'tano GeJL.a.t de 1n6oJtmac;oe . .6 f.J..ta.t:Z-6tic.M e.Geog~'3~ica.6 

do IBGE, 6oi -i1np.tan.tado em 7973 o Ll'V.\NTM!E/frO SISTE.'.fAT1CO VA PROVU(l\0 AGRTCOLA- pv.,qtti.-1>a 

meMa.t cle plu?. v.<Aiio e. acompanhame.Ylt;o dM Mt6Jt(L.6 agn1cof.M no ano uvLt, p!L.o jeto Mte Pet.!:. 

te.neente ao PJtOgJtama de Apvr.0e-ir;.oam''-' t t:o da.-6 E-6 -ta.:t.L~tic.M Agtt.opec.ucvtia-6 Con-t.Znua-6, do Pta 

rw On..i..co. 

A c.o o~~rlcMc;iio .tec.n-<-c.a e a execuc;.ao do~ .Utabatho.~ ·'le~ 

vo-6 ao LEVANTAAfENTO S1STE/.IAT1 CO VA PRODUCl\0 AGRTCOLA .~ao cia !tMponJ.>abilida.de do JBGE, .6e!! 

do 1Le.a£-izadcw a rtlvei nac-<.oncr f pc..fo Vc)xmtam('.I'Uo de t6.tatZ-6ucM Ag.'L.op:!.cuiiAiM e a n.Zve1. 

u :tlLilua.t pcfM Vel.r oa c..i.a.~ de rJ..t.a.(i.M.i ca . 

NM lliii.clade-6 da Fede-'tac;iio, M au.vidade.-6 de tevantw;;,'J t-to, 

contJw.f <'. "· av,t.t{a<;cifr dM utcU.:Wt<ca·~ a [J'Wpe c.uCVU(l,~ J..iio exeAudM pdoo G,,upo-6 de Cooltd.e

na~a c• de E,\ tntJ .~ .fA f'M AgJto pc.c uaJt..i..M, C/l.i. r.. clo6 peea Ruo.tuc;.iio COV/352/73 de 13/04/73, p!te.J.>:f:_ 



d.i.do-6 !?. c.oo!LdenadM. :(ecnicroHeMe. pelM Vr?.ll?.gac.<cv.. de. £MM1·~:tica do I13GL, dof.J 'qua.W pakt:i:_ 

cipam Jte.pne.un.tante;., do M.i.Ju.f.J.tc;.Jt-<.o da AglticU-e:tutca, WAHR, Sr.c.1te.taltia de Agn.i.cu.C.tUJta e 

P.f.anr.jamen to do-6 E.6ta.do.6 e ou:tJLO,f.J oltgiiof.J UgadcM diJc.e;( a (1(1 .i.ncWLeta.meJt:t(o ao ptenejamr:.nto, 

e xpe>JU.meJt:t.ac;rio, M -ta .. w.tica, cv...-6-W:te»ua, 0ome H-to, c.x t <'Mao e c.~tedLto agtrlco.ta-~, bem M 

&.im, a C0111VlC-i M..i./.a~.ao e indttf.J.tJUat.i.zac;ao de f.VLOdtd:0-6 (' .i.MWIIO.f.J agtUcofM 1 quelL da ii-cea 

ptl.bt.i.ca, como pn.i.vada. 

PMa a mel.ho!t c.oMecu~ao de M .LL.-6 objetivof.J <'. a:te.ndendo ao 

d.i.f.Jpob:t.o no RegulameJt:to 1tt:te.Mo, of.J GCEAS vem .<.MtaJ:ando em cada unidade da fie.delLac;iio, 0.6 

.t.eg!L.i.n-t:M Of!ganwmM: 

a) ContiA.t.oe.-6 Tecn..i.cCU> E.6pH.ia£..i.zadM (COH) poJt plLOdrLt:o agtUcota ou 

gl!.upo-6 de. pi!.Od!Lt.o-6 a6-{.n.t. 1 pMa 0 e;.,tudo e. M-6 MMILaJJIC.J'l.tO teCJI.tCO 

MpecJ.aUzado peJUnanen.te. a Mf.Junto.-6 e.6per26.{co.6 de. .i.nte!le.Me. do 

GCEA; 

b) ContiAf.Joe-6 Reg.<.ona.£-6 de E.6ta.t2t..ticM A[J!wpe.cua/Ua.o ( COR[A) - .i.Mta.

tadM em cada munic2p.Lo f.Jede de Agenua de Coteta. do 1BGE, com j~ 

wcUc;iio nof.J mun.i.clp.iof.. que. a compoe, coottdenada peto Cfte. Se da Age!:!_. 

ua de Colet.a e c.ompo.6.ta poh f!.epi!Men.tac;aM loc.a.i-6 de ohgaof.J pub~ 

c.o.t. (6ede!la.i-6, .e-6ta.dua.W e he.g.i.ona.i-6) e e.n.U..ciade.-6 ptU..vadM, do u 

.tal!. agl!.ope~o; 

c) Conu-6.6oM Muniupa.i.-6 de E.6tLtuM..i.cM Aghope.cuiiua;., (Cmf[A) - .i.J o~~ 

tada6 na.-6 dema.i.-6 muniup.i.ot. de cada wtidad e da 6 2.d e.JLac;ii.a, co M.d e.11~ 

da de. pltC.oeJtenc.i_a pOl!. hC'.pl!.eJ><.>n:t.an.te .focaf. de. Oltgao ({It(?. pa~.ti.cJpe 

do GCEA e compo.&ta. de. ltepJtuen:tac;oe.-6 M!Jne.tlwJttM da6 ~oJw!c!d,v., Ha.~ C.£!. 

ntiA.t.Oe-6 Re.g.i.c!lw-i.-6 I mM que . .tc Jtlu:tm a:tlwc;iio Jto mwuc1p.<.o JtM pew vo. 

I I 



APRESENTAC~O 

A Fun~Cio I n6.tiluto B.~ta.t..i..ll!.i.JW d£ GeogJt.a.6-i-a e E~.t~tica. -

IBGE, CLt114vU da. Com.£.6~iio E~peeial. de Plmtejame.n..to, Conbtole. e Avalio..CQ.o da.6 E~.ta.t:Zht.i.CA6 Ag110p~~ 
~-CEPAGRO, di.vulga. a.s u.t.imat.<.va.s da6 ~a.6~ agll1cola.J. p4114 o ano de 7979, com ~.itua.ciio no . mu 
4 FE~REIRO. A6 -Ut6o:'!JIIa.cou ~iio obtida6 p~.lo ~EVANTAMENTO SZSTE~ICO VA PROVUC~O AGRfCOLA - p~ 

quUa me.nAa.l d£ plt.ll.v.i.hiio e a..companha.men.to da6 ~a.6~ agJrl.colaJ. de piWduto~ piLi..o.ILUaM.o~ no ano ei 

vil. e d£ lt.Upont.a.b.i..li..da.d£ do VepaJtta.me.n..to d£ E~.t~t.i.CA6 Ag1Wpec.u41t.i.a.s do IBGE. . . . 

f. Aplt.Uen.ta.-~e. nu.te mu, a 2a.. u.t.ima.tiva. a n.<:ve.t nacional 

dtu Mt.a.6 plcm.tada.6 e pi!.O~u upe.lla.d46 p41!4 a ~a6114 d£ 1979 do~ ~egu.in.tu piWdu..to~ agi!Zcola.J.: 

J. 
V06 elL: 

7. CArt (~ coco) . 

f. GUARIWA ( c.u.it.c: Vddo I 
3. JUTA 

7. ALGOVM ARBOREO 

f. AM:N'OOIM I la. ~46114) 

3, BATATA-INGLESA ( 7a.. u6Jta) 
4. COCXH?A-BAfA 

4. SISAL 

S. SOJA 

s. FEIJ~O I 1a. u6Ju;t) 

6. MALVA 

1. JW,(J 

I. UVA 

4. P4114 06 pi!.Odut.o4 ABACAX.l, ALGOV~O HERB~CEO, ALHO, AIENPOU.f 

(fa.. u&u), ARROZ, BN/NIA, BATATA-INGLESA l2a. 446"'-4), CANA-~-~0CAR, CEBOLA, FEIJAO l2a.. 44~, 

Fll40,. LAfWIJA, I.Woft)IA, MANVZOCA, MZUIO, PI/.ENTA-00-REINO, TOMATE e SORGO GRANfFERO, ~Cio ..._u~ 

dcu .i..n6olllll~ou p411.4 g.11.121td£ pall.te dal. ~ni.~ da. Ft~ ond£ u~u pi!.Odu.t06 6io .i..ttviui,a.t:ID4, 
nCio undo po461.vel ainda, pela di.vtJI4.i..6-(.c.a.ciio do6 ca.ie.nd41Li..o6. asJrl.colaJ. lt.ll.g.i..onw ~4t6 pli.OdutD4,. 

di.6polt.-6t. de .i..n6oJaM~ou a Mvel na..c.ional.. 

S.. P4114 ~ cu.t..tiv06 * .i..ttve..vto, emwo a AVEIA lglt.iio), CENTEIO t 

CEVAVA, que. u tn~ ~ pvrlodD elL e.n..tJt.uu6Jt.a., '46 'pJI.i.mUJuu. u..tiJnat.<.vc:u p411.4 a 4a6u de. J979 

deutll.io u.t4Jt. dUpon.Zvw no pvrlod.o ~o/abiCU.. 

6. 0 TRIGO, Ulbou fiR f.ll.t.U44a6Jt.a. na Reg.iio !CAl, j4 4f. tneon.tlt.4 

em eu..t.tivo n06 Wad06 de Sio Ptw.lo t Ua.to G.to660 do Sul. · A64ixt, ap.tt4entmlt-U. 4lgllllc:u hl&o~ 

~u 4ob.U. a6 ~ pe.JI6pt.ctf\XU da. p!W:Wrta. 446M p41!4 SCio P4Lil.o, Paun4, San.ta Ca.ta.Wla t M4to 

~40 do Sut. 

1. P41!4 o CACAU 6iio - ~tn..tada6 novc:u Jte..t.i&i~U doll dlulo4 

plt.t..UauuLtt-6 do. u~ de 197& lkv.i..do 46 lt.ll.cmtu .i..n6o~U~~acou d4. .CEPU.C (BM4Ui4) •ob.u. 4 "u&M 

p!Wteipal!' dt euau, co111 colhU.ta 6-ina.l p~~e.V.U.ta p411.4 a.bllil./79. 

I. Agi.I4JI.d.a.-4e a p!Li..mt..i..u u.t.Utat.i.Vd do. "~46-'ut .t~poJti" tk euau 

palt4 1919, qut tkvua Hit -Ut6ol!mado. pel4 CEPLAC (BM4Uia) no pvr1.odD ~o/a.blfil. 
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Produ tos de Primeira_~· iorid~_de, para Fins de Informa~ao 

1. ABACAXI 

A produ~ao esperada de abaca xi para 1979 em 2a. estimativa nos Estados do Amazo nas, 
Rio Grande do Norte , Paralba, Perna1obuco, Alagoas, Minas Gerais, Esplrito Santo, Sao Paulo, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ma to Grosso do Su1 e Goias, e em 1a. estimativa nos Esta 
dos do Ceara e Bahia, totaliza 390 398 mil frutos, sendo superior em 6,29% da obtida em 1978, name~ 
ma area geografica. 

I . 

Em re1a~ao a informa~ao de janeiro, quando foi estimada para OS Estados anteriormente citados (a e~ 
cec;ao de Ceara e Bahia), uma produ ~ao de--316 069 mil frutos, observa-se, nesta 2a. estimativa, urn 
acrescimo de 3,17%, decorrente de alterac;oes nas previsoes de colheita no Estado da Paralba. Agua~ 

dam-se as primeiras informac;oes dos Estados do Rio de Janeiro e Parana para ser conhecida a estima 
tiva da produc;ao naciona1 de abacaxi na safra de 1979. 

CEAAA- Levantamentos rea1izados pelo GCEA-CE, nas principais regioes produtoras, indicam, em la. 
estimativa, uma area plantada e destinada a .colheita, em 1979, de 425 ha, superior em 6,25:; 

da co1hida em 1978, com igual acre_scimo na produc;·ao esperada . Como rendimento medi o esperado de 
lO 000 frutos/ha, igual ao obtido na safra anterior, e aguardada, inicialmente, uma produc;ao de 
4 250 nril frutos. 

PARA1BA - 0 GCEA-PB informa o acre ~c imo de 6, 50% na estimativa da area plantada e de s tinada a colhej_ 
ta nesta safra, situando-a em 6 438 ha . Com a produtividade esperada de 18 281 frutos/ha, 

superior em 2,62% do informado em janeiro,~ prevista, agora, uma produ~ao de 11 7 690 mil frutos. 

BAHIA- 0 GCEA-BA, em 1a. estimativa para 1979, informa uma area plantada e destinada a co1ht:ita de 
4 005 ha, inferior em 0,17% da colhida em 1978. Com a produtividade prevista de 15 000 fru 

tos/ha, e aguardada uma produc;ao de 60 075 mil frutos. 

SAO PAULO- 0 GCEA-SP registra, neste mes, o decrescimo de 15,25% na estimativa da area plantada e 
destinada a colheita nesta safra, ou seja, de l 298 para l 100 ha. Como rendimento me 

dio previsto de 22 427 frutos/ha, acusando um acrescimo de 18 ,00% em re1ac;ao ao anteriormente infor 
mado' e esperada uma produc;ao de 24 670 mil frutos. i gua 1 a i nformada em janeiro. 

Pres;o medio pago ao produtor no ·mes : 
U.F. Cr$/fruto 

Amazonas 7,70 
Alagoas .. ..... . ........ 3,00 
Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,70 
Rio Grande do Sul . . . . ... 5,47 
Mato Grosso . .. .. .. . . ... 5,40 
Mato Grosso do Sul ..... 6,30 

2. ALGODAO ARBOREO 

A produc;ao nacional de algodao arboreo para 1979 em la, estimativa e de 514 147 t,su 
perior em 11,34% da obtida em 1978, quando foram produzidas 461 7~7 t. Em relac;ao a informac;ao de 
janeiro, quando, para o conjunto dos Estados do Maranhao, PiauT, Rio Grande do Norte , ParaTba, Per 
nambuco, Alagoas e Bahia, era esti mada uma produc;ao de 239 689 t, ocorre, neste mes, o acrescimo de 
10,20% na mesma area geografica, decorrente de altera~oes nas previsoes pre1iminares do Estado da 
Paralba; embora tenha sido registrada reduc;ao em Alagoas. 
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r informada, neste rues, a primeira estimativa do algod~o arbareo na safra de 1979 para o Estado do 
Ceari, maior produtor naciona1. 

CEARli - 0 GCEA-CE informa, em la. estimativa, uma area ocupada com pes em produ~ao e destinada a co 
1heita, em 1979, de 1 250 000 ha, superior Pm 4,17% da colhida em 1978. Com o ,rendimento 

medi~ espe~ado de 200 kg/ha, superior em 1.,01% dO obtido na ;safra 11nterior, e dnicia1mente prev~sta 
uma colheita de 250 000 t. 

RI 0 GRANDE DO NORTE 0 GCEA-RN comuni ca que ai nda nao foi i,ni ci ado, no E.stado, o p 1 anti o de novas 
culturas de algodio arb5reo, havendo disponibilidade de sementes selecionadas 

nos pos~os de revenda da Companhia Integrada de Oesenvolvimento Agropecuirio. Os algodoais em ida 
de produtiva, encontram-se na fase de tratos culturais, destacando-se as priticas de poda e limpeza 
das plantas. Permanece, nestc mes, o progn5stico de janeiro, ate que as investiga~ors men sais de 
acompanhamcnto permitarn melhor ava1ia~ao da futura safra com final de colheita previsto para o mes 
de dezembro. Em uma iirea ocupada com pes em produ~iio e destinada ~ colheita, em 1979, de 422 248 ha, 
e rendimcnto mcdio esperado de 182 kg/ha, e inicial111ente prevista uma colhcita de ?G 952 t. 

PARATBA- 0 GCEA-PB, de acordo com levantamentos realizados no perlodo, registra, neste mes, oacre~ 

cimo de 0,99% na estimativa da iirea ocupada com pes em producao e destinada a colheita em 
1979, situando-a em 464 584 ha. Com o rendimento medio esperado de 219 kg/ha, superior em 30,36~ 

do inicia1mente previsto,considerando que as condicoes climiticas se mostram bastante favoraveis no 

periodo, para esta safra, e estimada agora uma co1heita de 101 787 t. 

PERNAMBUCO - 0 GCEA-PE comunica que s~o boas as perspectivas para a safra do algodao arboreo no? 
cultivos existentes nas Microrregioes Homogeneas de SALGUEIRO, PETROLINA, ARARIPINA e 

ARCQVERDE, devido is condiGoes c1imiiticas favoriiveis verificadas no periodo. Destaca-se Q grande 
interesse demonstrado. pelos produtores para o cultivo da malvacea, notadamente do tipo arboreo, que 
encontra na zona do scrtao, seu "habitat" natural. 

Permanecem inalteradas, neste mes, as estim11tivas de janeiro, ate que, pelo desenvolvimento do ciclo 
vegetative, seja possivel avaliar melhor a safra, com colheita final prevista para dezembro. As 
sim, em uma area ocupada com pes em producao e destinada a co1heita, em 1979 , de 200 000 ha com ren 
dimento medio esperado de 200 kg/ha, e preliminarmerite prevista uma producao de 40 000 t. 

ALAGOAS - 0 GCEA-AL informa que o algodao arboreo vern apresentando redu~io na sua area de cultivo a 
cada safra. Nao sao rea1izados novos p1antios, e os cultivos exis t entes, ja 

estao sendo gr11dativamente abandonados pe1os cotonicultores. Investiga~oes especificas 
decrepitos, 

realizadas 

nas regioes produtoras, permi ti ram veri fi car a exi s tenci a de uma area ocupada com pes em produ~ao de 
300 ha, inferior em 40%, ou seja, em 200 ha da informada preliminarmente em j aneiro. Com o rendi 
mento medio espcrado de 250 kg/ha,inferior em 10,71% do inicialmente previsto,e estimada uma colhei 
ta de 75 t. 

Pre~o medip pago ao produtor no mes: 
U.F. 

Maranhao .................... . 
Rio Grande do Norte ......... . 
Alagoas ..................... . 

3. ALGODAO HERB~CEO (em caro~o) 

Cr$/kg 

6,00 
10,00 
8,50 

Maranhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Sac Paulo, Parana, 
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Grosso do Sul e Goias e em 1~ e~timativa para os Estados do Ceara e Mato Grosso totaliza 1 151890 ~ 
apresentando-se superior em 6,29% da obtida em 1978 na mesma area geografica. 

Relativamente a informac;ao de janeiro , quando forarn informadas as produc;oes esperadas nas Unidades 
da Federac;ao acima mencionadas (a cxcec;ao do Ceara e Mato Grosso), ocorreu neste mes, quando consi 
derado o mesmo conjunto de Estados, uma rcduc;ao de 3,41'%, por alterac;oes 'nas estimativas de t·linas Ge 
rais, Sao Paulo e Parana, embora os acrescimos registrados na Para1ba, Bahia, Mato Grosso do Sul e 
Goias. Aguardam-se as primeiras informac;oes dos Estados de Alagoas e Sergipe para que possa ser co 
n~ecida a estimativa da produc;ao nacional de algodao herbaceo' (em caroc;o) na safra de 1979. 

CEARA - 0 GCEA-CE informa, em 1~ estimativa, uma area provavel a ser plantada nesta safra de 100 000 
ha, superior em 19,05% da colhida em 1978 . Como rendimento media esperado de 350 kg/ha, s~ 

perior em 6,06% do obtido na safra anterior, e inicialmente prevista uma produc;ao de 35 000 t. 

RIO GRANDE DO NORTE 0 GCEA-RN comunica que, de acordo com infonmac;oes provenientes das Comissoes 
Regionais de Estat1sticas Agropecuarias atuantes nas regioes produtoras da ma.J.. 

vacea, ate o final do per1odo em referencia, o plantio do algodao herbaceo ainda nao havia sido in_!_ 
ciado por falta de chuvas. Acrescenta que todos os postos de revenda da Companhia Integrada de De 
senvolvimento Agropecuario ja dispoem de sementes selecionadas, assim como, algumas Usinas de Bene 
fi ci amen to ,que dis tri buem aos fornecedores, gratuitamente, sementes me 1 horadas. 0 produto remanes 
cente da safra passada continua sendo con~rcializado a Cr$ 9.000,00 a tonelada. Face ao exposto e 
ate melhor definic;ao do quadro climatico, o GCEA-RN decidiu manter as estimativas preliminares ·dej~ 

neiro. Em uma area provavel a ser plantada de 145 643 ha e rendimento media esperado de 294 kg/ha, 
e prevista, preliminarmente, uma colheita de 42 826 t. 

PARAlBA- O· GCEA-PB, em intenc;ao de plantio, informa uma area provavel a ser plantada , nesta safra, 

de 114 165 ha, superior em 7,69% da informada e~ janeiro. Como rendimento medi a esper~ 

do de 439 kg/ha, superior em 8,40% do inicialmente previsto, e· aguardada, preliminarmen~e. uma co 
lheita de 50 089 t. 

BAHIA - 0 GCEA-BA, com base em recentes informac;oes provenientes da s Comissoes Regionais de Estat1~ 
ticas Agropecuat·ias, informa, neste mes, a reduc;ao de 7,08% na estimativa da area plantada, 

situando-a em 98 500 ha. Com a produ~ividade esperada de 510 kg/ha, superior em ll ,84% da estimada 
em janeiro, e prevista agora uma colheita de 50 235 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG, com base em levantamentos espec1ficos realizados no per1odo, informa uma 
area plantada de 100 097 ha, inferior em 13,27% da estimativa de janeiro . Como r:en 

dimento media esperado de 843 kg/ha, inferior em 12,82% do inicialmente previsto, e aguardada uma co_ 
lheita de 84 380 t. Segundo o GCEA-MG, as reduc;oes verificadas decorreram do excesso de chuvas no 
per1odo de janeiro/fevereiro, prejudicando a cultura em n1veis bastante significativos. 

SAO PAULO - 0 GCEA-SP comunica que nas regioes de M~RILIA e PRESIDENT£ PRUDENTE as lavouras for am 
prejudicadas pela estiagem ocorrida em janeiro. Verificaram-se quedas de "mac;as" e "bo 

toes florais". A falta de chuvas vern provocando o encurtamento do ciclo vegetative e fazendo com 
que as plantas entrem em maturac;ao precocemente com sens1veis preju1zos para a produtividade esper~ 
da. Tambem em SOROCABA, onde as lavouras atravessam a fase de frutificac;ao, a seca provocou pequ~ 

nos preju1zos, ainda nao totalmente dimensionados. Em ARA~ATUBA, RIBEIRAO PRETO e SAO JOSE DO RIO 
PRETO, as lavouras apresentam born desenvolvimento vegetative em func;ao das chuvas que vern ocorrendo 
com regularidade. De urn modo geral, o estado fitossanitario da cultura e razoavel . Foram constata 
das as presenc;as de "JI.CARO RAJADO" e "LAGARTA DAS MA~AS", mas em n1veis normais. Em uma area pl a~ 
tada de 273 900 ha, igual a informada em janeiro e rendimento media espel·ado de 1 336 kg/ha, infe 
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rior em 7,86X do <mteriormente previsto, e estimada ngora uma co1heita de 365 845 t. 

PARAN~ - Informa~oes procedentes das Comissoes Regionais de Estat~sticas Agropecuarias situadas no 

norte do Estado onde predomina o cu1tivo do a1godao,indicam a redu~ao de 8,25% na produti 

vidadc prevista, com igua1 decrescimo na produ~io esperada. 

A estiagem ocorrida no periodo janeiro/fevereiro, prejudicou as 1avouras em diferentes intensidades, 

conforme a variedade cultivada eo estagio de desenvo1vimento da cultura. Foram bastante prejudica 

das as 1avouras p1antadas com a varicdade IAC-17, que se tem de stacado como uma das mais produtivas. 

As ava1 ia~oes procedidas permitem prever_.uma produ~iio aproximada de 367 000 t de a1godao em caro~o 

para csta safra, estimativil que se mostra coet ·ente cotn as expectativas das principais firmas 

interes!:adas na aquisi~io do produto, tais como: SANDRA, STEVES (! JNDUSFIBRA, que mantem uma rede 

de agentes compradores do produto nas zonas de produ~ao. 

No peri odo em rcferenci a, grande parte das 1 avouras a i nda s1~ en contra va · na fase de tra tos cul tura is, 

com a maior parte dos a1godoeiros em estagio de matura~io e amadu~ecimento a\an~ado. 

A i nci denci a de pragas (~CAROS, PULGOES e LAGARTAS) e rtto 1 est i as (f·1U~CHA e VI ROSE) ja come~ a a preQ 

cupar ~s cotonicu1tores; entretanto, pe~a ap1ica~io de defen s ives adequados, essa incidenci 3 esta 

contro1adil, procurando-se evitar maior prolifera~ao das pra gas . 

A co1heita ja se proceisa em ritmo ace1erado eat~ o finil1 de fevereiro, aproximadamente 10 ! da area 

p1antada ja haviam sido co1hidos. Os rendimentos medios que vim sendo obtidos nas 1avouras ja co 

lhidas sao extremamente variados, eo produto, ate o momenta, se caracteriza por apresentar boa qu~ 

1idade, com tipifica~ao entre 4 e 6. A comercia1iza~ao do produto e rea1izada comuma narge~ de pre 

~os que varia de Cr$ 140,00 a Cr$ 168,00 a arroba. A media dos "pre~os pagos aos produtores " osci 

la em torno de Cr$ 160,00/arroba. 

A disponibilidade de mao-de-obra revela-se suficienle e esta sendo remunerada a razao ~edia de 

Cr$ 17,00 il arroba colhida, muito embora a pretens ;i o dos traba1hadores seja da ordem de CrS 20,00 

a arroba. Assim, em uma ar:ea plantada de 310 000 hd, igual a informada em janeiro, e como rendime~ 

to medio espcrado de 1 184- kg/ha, inferior em 8,25% do anteriormente estimado, e aguat·dada qora uma 

co1heita de 367 000 t. 

MATO GROSSO- 0 GCEA-MT, em 1~ estimativa, informa uma area p1antada de 5 000 ha. Com a produtivi 

dade esperada de 775 kg/ha, e inicia1mente estimada uma produ~ao de 3 877 t. Infor.ma, 

tambem,que o produto vern, a cada safra, sofrendo sucessivas redu~oes na area cultivada, uma vez que 

a comercia1iza~ao e rea1izada exc1usivamente por intermediaries, que irr:poem p re~os muito ba ixos e 

desmotivantes para os agricu1tores. Tambem vern concorrendo para essa retra~ao da area p1an:ada, a 

alta nos pre~os dos insumos, principa1mente inseticidas e fungicid as , 1argamente utilizados nesta 

lavoura, a carencia de sementes selecionadas no Estado, bem como, a inexistencia de assistencia tee 

nica ao produto e a insuficiencia de credito para a lavoura algodoeira. Da area total plan:ada, ~ 

penas 30% sao financiados. Os restantes 70% sao plantados com recursos de intermediaries, ~ornecen 

do a pequenos produtores, sementes e outros ins urnos necess 5ri os a 1 a voura. Entre tanto, e i mpos ta, 

aos agricultores, a obrigatoriedade de lhes ser entregue toda a pror1UI;iin, que normalmente tt-~1 uma 

avalia~ao subcstimada. [m contraposi\aO, os prer.os cobrildos pclas sernr:nte'. e in su mo s fornC"ridos, a 

tingern supl'rvaloriza~oes na ocasiao do accrto de co11tas. Acrcsccnla o GC:[A-MT, qtH! o ~Hmiripio de 

RONDONOPOLIS, outrora grande produtor, hoje cultiva ape11as 1 900 ha dev ido aos faton·s expv<.to5, il 

gravados pela elevada incidencia de pragas e molestia!> · na!> ultimas safras. Em Rormorl~POLJ~, exi '.te 

armazenagem apropriada ' para a estocagem do a1godaq, assim como maquinas para o despo lrnmentc e bene 

ficiamento do produto, porem, funcionando com alta ociosid<1de ha ja varia s safras. Em mar\-C' serao 

proccdidos novos levantamentos nas zonas produtoras, pcrmitindo melhor avalia~io da safra de 1979. 

MATO GROSSO DO SUL- Novos levantamentos efetuados no perTodo, permitiram a verifi ca~io d-:o novas 
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areas plantadas na regiao de COXIM. Assim, em uma area plantada de 46 263 ha, 
superior em 0,29% da informada em janeiro e produtividade esperada de 1 751 kg/ha, superiorem3,1 2~ 

da anteri ormente pre vista, e aguardada agora uma produ~ao de 81 001 t. Segundo i nforma~oes rece b_~ 

das das regioes produtoras, as 1avouras, de urn modo gera1, estao sendo benefi ciadas pe1as condi~oes 

climaticas favoraveis ocorrentes, ref1etindo-se na melhor produtividade esperada para a presente s~ 

fra, visto que em safras anteriores verificaram-se estiagens que foram fatores determinantes de bai 

xos rendimentos. 

GOI~S - Informa~oes recebidas das Comis soes Regionais de Estatisticas Agropecuarias existentes nas 
regioes produtoras da malvacea, permitiram identificar mais 4 570 ,ha plantados como prQ 

duto, elevando a estimativa total da area culti vada no Estado para 36 670 ha. Como rendimento me 
dio esperado de 1 500 kg/ha, superio r em 12,78% do anteriormente previsto, e aguardada agora uma c~ 

lheita de 55 005 t . 

Pre~o medio pago ao produtor no me s: 
U.F . 

·Maranhao ......... , ...... . 
Rio Grande .do Norte ... : . . 
Alagoas ............ .... . . 

. Sergi pe .................. · 
Sao Paulo .. ............ . . 
Parana . . . ............... . 
Mato Grosso .. . ... .. ..... . 
Mato Grosso do Su1 ...... . 
Goi as . .................. . 

4. AMENOOHI (em casca) 

Cr$~ 

5,60 
9,00 
8,50 
8,15 

12,33 
10,67 

7 '19 
8,20 

10,00 

A produ~ao total na cional esperada de amendoim em casca para 1979, quando c onsider~ 

das as duas safras do produto, ainda nao esta disponivel, embora ja se conhec;:a a estimativa brasi1ej_ 
ra da 1~ safra, tendo em vista que ainda nao se comp1etaram as estimativas referentes a 2~ safra 
nos Estados da Bahia, Santa Catari na e Goias. 

4.1 - AMENOOIM {1~ safra) 

A produ~ao naciona1 esperada de amendoim em casca para a 1~ safra de 1979, em 1~ es 
timativa,e de 283 580 t. Em re1a~ao a co1heita obtida em igua1 safra de 1978, que atingiu a 
253 805 t, a estimativa atua1 para a 1~ safra de 197~ acusa o acrescimo de 11,73%. 
Re1ativamente a informa~ao de janeiro, quando foi informada a produ~ao esperada desta 1~ safra paro 
as Unidades da Federa~ao investiga das, a exce~ao de Mato Grosso, ocorreu, neste mes, na mesma area 
geografica, o acrescimo de 4,81%, devido a a1tera~oes das estimativas nos Estados do Parana, Mato 
Grosso do Su1 e Goias, embora a pequena redu~ao verificada no Rio Grande do Su1. 

SM PAULO- 0 GCEA-SP, ratificando as estimativas domes de janeiro, infonna uma area p1antado de 
121 370 ha, produ~ao esperada de 188124 t,comorendimento medioprevistode l S50kg/ ha. 

0 amendoim de 1~ safra encontra-se na fas e de colheita ja bastante adiantada e em vios de r onclus~ o. 

Na regiao de ARA~ATUBA o proauto colhido e de boa qualidade. 0 custo da mao-de-obra para as op0 r~ 

~oes de colheita gira em torno de Cr$ 30,00 por saco de 25 quilos co lhido, limpo e cnsaca do. 0 " pr~ 

~o medio pago ao produtor" vern var iando de Cr$ 170,00 a Cr$ 180,00/ sc de 25 kg. Na regi aode BAU RU , 
a fase de colheita beneficiou-se dus condir;ocs climaticas favoraveis. 0 mercado esta firme e as co 
ta~oes atingem a Cr$ 180,00/sc de 25 kg. Na rcgiao de MARILlA a colheita esta totalmente conc1~Tda 
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com 0 rendimento media observado de 2 000 kg/ha. 0 "pre ~ o media pago ao prodt..tor" varia, nes sa re 
gii6, de Cr$ 175,00 a Cr$ 200,00/sc de 25 kg. 0 pre~o cobrodo para a colheita e de Cr$ 4 ,000,00 o 
a1queire pau1ista, o ~ue corresponde, aproximadamente, a Cr$ 20 ,50/sc de 25 kg, dentro dos niveis 
de produtividade obtidos nesta safra. 

PARAN~ - O·GCEA-PR infonua que o amendoim da 1~ safra encontra-se ua fase de colheita, com 80% da 
area prevista ja colhidos . 

As condi~oes climaticas sao favoraveis as atividades de colhcita, cuja concl~sao e prevista para ate 
meados de mar~o . 0 produto obtido e de muito boa qualidade, apresentando um tear de umidade em tor 
no de 13X. 
A produtividade ate agora o~tida vern superando as expectativas e devera ser a maior das ultimas sa 

fras. 
0 pre~o media pago aos agricultores no periodo situou-se em torno de Cr$ 170 ,00/sc de 25 kg. 
Em uma area plantada de 35 810 ha e rendimento media previsto de 1 703 kg/ha , superior em 2 2~; do in 
formado em janeiro, e agora esperada uma produ~io de 61 000 t. 

RIO GRANDE DO SUL - 6 GCEA-RS informa a redu~io de 0,38% na estima t iva da p1·odutividade esperada , 
situando-a em 790 kg/ha, ainda como conseqUencia da esti agem. Ern uma area pla~ 

tada de 7 068 ha, e agora esperada uma produ~io de 5 583 t. 
0 produto encontra-se em fase inicial de colheita, que devera estar totalment e concluida no mes de 

abri 1. 

MATO GROSSO - 0 GCEA-MT informa, em 1~ estimativa, uma area plantada de 421 ha para a 1~ safra de 
amendoim em 1979. Como rendimento media previsto de 1 276 kg / ha, e inicialmente es 

perada uma produ~io de 537 t. 

MATO GROSSO DO SUL - Informa~oes procedentes das zonas produtoras de amendoi m,nesta nova Unidade da 
Federa~io, caracterizam a existencia . de urn prolongado periodo de plantio que 

se inicia em setembro e atinge ate o ~es de mar~o do ana seguinte, como deco r rencia de epoc~s dive~ 
sificadas de chuvas, de uma para outra regiio, dadas as grandes distancias que separam os munici 
pios produtores. Assim, ate que se realizem estudos mais aprofundados sobre a regionaliza~ao do ca 
1endario agricola para o amendoim, · considera-se o cultivo como sendo todo de 1~ safra. 
A area plantada e avaliada em 11 477 ha, inferior em 0,65% da estimada em janeiro. Entretanto, de 
vera ocorrer acrescimo de cultivo por~casiio dos plantio~ defe~ereiro e mar~o. 
Nas areas onde a colheita ja foi efetuada, o rendimento medio obtido foi considerado muito born, fa 
ce a ocorrencia de boas marcas pluviometricas desde a fase inicial do desenvolvimento vegetativo, 
ate a p 1 err a fonna~i o das vagens, com peri ado seco na fase de co 1 he ita. 
0 produto colhido e de boa qualidade, sendo quase todo comercializado com atacadi stas do Estado de 
Sio Paulo. 
A produtividade ate agora obtida, de 1 852 kg/ha, superior em 4,81 % da estimada em janeiro, deveri 
sofrer um decrescimo em vista das lavouras que sio plantadas mais tardiamente,utilizadas, principal 
mente, para a produ~io de sementes. A colheita esperada, nesta 1~ safra, e de 21 251 t. 

GOI~S - 0 GCEA-GO, informando os dados desta 1~ safra, registrou, neste mes , uma area plantada de 
2 660 ha, superior em 15,15% da prevista em janeiro. Com u produ t ividade esperada de 

1 660 kg/ha, superior em 15,28% da anteriormente estimada, e agora prevista uma produ~iode4416t. 

4.2 - AMENDOIM (2~ safra) 

A produ~io esperada de amendoim na 2~ safra de 1979, em 2~ es timativa, para os Esta 
dos da Paraiba e Minas Gerais e em 1~ estimativa para os Estados do Ceara, Sao Paulo e Parana, tota 
liza 95 ~62 t, spndo superior em 45,96% da obtid~ em 1978 , na mesma area geografica. 
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Aguardam-se as primeiras informa~6es dos Estados da Bahia, Santa Catarina e Goiis, para que possa 
ser conhecida a estimativa da produ~io nacional da 2~ safra de amendoim em 1979. 

GEAR/(- 0 GCEA-CE, em l~ estimativa, mentem os niveis atingidos em 1978, nesta 2~ safra, ou se ja, em 

uma area pl an tada de 1 400 ha e rendimento media csperado de 1 000 kg/ha, e esperada, prel~ 
minarmente, uma produ~ao de 1 400 t. 

PARATBA - Levantamentos efetuados no periodo, acu sam o acres ci mo de 2, 20% na estimat iva da area a 
ser pl antada em rel11~ao • a informada em janeiro, situando-a agora em 557 ha. Com a prod~ 

tividade .· esperada de 948 ha,i agu ardada inicialmente,uma prod u ~ao de 528 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG, em 2~ informa~ao, infonna o acresc imo de 1,29% na estimativa da area planta 
da, em rela~ao ao mcs de janeiro , situando-a em 4 398 ha. Com a produti vi dade esp~ 

rada de 1 446 kg/ha, inferior em 0,96% da anteriormente informada, e aguardada uma colheita de 
6 359 t. 

SAO PAULO - Segundo o GCEA-SP, pel os levantamentos ~fe tuados, esta previ sta uma expa nsao na area de 
cultivo do amendoim de 2~ safra em cerca de 20~ sabre igual safra do ano anterior . Con 

tudo, ja e sentida a falta de sementes na regiao de BAURU, bern assim, a 
ultima qu inzena de fevereiro vern dificultando as opera~6es de preparo do 
regi ao de PRES IDENTE PRUDENTE foi observado o cu1tivo de pequenas areas. 
Preliminarmente, o GCEA-SP estima uma area a ser plantada de 75 000 ha. 
vi sta de 1 086 kg/ha, e esperada uma produ~ao de 81 450 t. 

estiagem verifi cada na 
solo e plantio. Apenas na 

Com o rendimento medio pr~ 

PARANA - 0 GCEA-PR informa que o amendoim de 2~ safra atravessa a f ase de preparo do solo e pla~ 

ti o. 
As condi~oes climaticas ocorrentes nas principais zonas produtoras (Microrregi6es Homogeneas - NOR 
TE NOVTSS IMO DE UMUARANA E NORTE NOVO DE LONDRINA), com chuvas escassas e esparsas , nao sao fnv ora 
veis as opera~oes de plantio. 
As ·ind·ica.;oes preliminares P.ennitem avaliar uma area a ser culti vada de 4 250 ha, superior em 28,17 ;~. 

da colh ida em igual safra-de 1978. Com a produtividade prevista de 1 300 kg/ha, e inicialmente es 
perada uma produ~io de 5 525 t. 
As variedades de sementes mais plantadas tern sido a "TATU" e a "TATUT". 

Pre~o media pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Sao Paulo 
Parana .............. . .... . 
Rio Grande do Sul ...... . . . 
Mato Grosso 
Mato Grosso do Sul ....... . 

5. ARROZ (em casca) 

7,25 
6,80 
6,99 
4,00 
5,40 

A produ~io esperaJa de a1·roz em c~sca pa r a 1979 em 2! estimati va para o Territ6rio 
de Rondonia e Estados do Amazonas, f•laranhi10, Piau1, Rio Grande do Norte, Para1ba, Pernambuco, t-1inas 

· Gerais, Espirito Santo , Rio de Janeiro, S~o Paulo, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Su 1, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul ·e Goias; e em 1~ estim11tiva para o Acree Ceara, totaliza 8 004 246 t, 
sendo superior em 14,69% da obtida em 1978, na mesma area geografica. 

Em rela~ao i informa~io de janeiro, quando foi estimada para as Unidades da . Federa~io anteriormente 
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citadas (a exce~ao do Acree Ceara), uma produ~ao de 7 879 e79 t, verifica-se, neste mes, na mesma 
area geografica, o acrescimo de 0,38%, decorrente de alterac;oes nas estimativas do Territorio de Ron 

donia e Estados do Amazonas, Paraiba, Mato Grosso e Goias, cmbora tenham ocorrido redu~oes em Minas 
Gerais, Sao Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. 

Aguardam-se as (}rimeiras informa~oes dos Estados.do Para, Alago11s, Sergipe e Batlia para que possa 
ser conhecida a estimahva ~a· produ~ao nacional de ~~rroz para a safra de 1979. 

RONDONIA- 0 GCEf>,-fW ;egistra, neste mes, o acrescimo de 6,98% na estimativa da iirea 'J,lantada em r~ 
la~ao a infor~a~ao de janeiro,situando-a em 45 0~7 ha. Com o rencimento medio esperado 

de 1 636 kg/ha, superior em 3,74% do previsto em j11neiro, e esperada agor11 uma produ~ao de 73 697 t. 

ACRE- 0 GCEA-AC, em 1~ estimativa, informa uma ire~ plantada de 12 800 ha, igual a area colhida na 
safra de 1978. Com a produtividade prevista de 1 500 kg/ha, e esperaca, inicialmente, uma 

produ~iio de 19 200 t. 

AMAZONAS - 0 GCEA-AM informa neste mes, o acrescimo de 34,63% na estimativa da irea a ser cultivada 
para a safra de 1979, agora com~ 243 ha, como decorrencia de levantamentos sobre a inten 

~ao de plantio nas zonas produtoras. Com o re~dimento medio esperado de l 500 kg/ha,e aguardada uma 
produ~ao de 3 364 t. 

CEARA- 0 GCEA-CE registra,nesta 1a informa~iio sobre a proxima safra arrozeira, uma area plantadade 
60 000 ha, superior em 7,14% da irea colhida na safra de 1978. Como rendimento medio esp~ 

rado de 1 250 kg/ha, superior em 4,17% do obtido n11 safra anterior, e pre~ist11 uma colheita de 
75 000 t. 

RIO ,GRANDE DO NORTE - 0 GCEA-RN informa que apesar de ji existirem ofertas de sen~ntes selecionadas 
.de arroz no mercado, as aquisi~oes siio restritas, uma vez que o plantio ainda 

niio foi iniciado por.f11lta de chuvas. 1\ssim,ate que se defina a esta~ao das chuvas, continuam inal 
terados os prognosticos de janeiro: em um11 irea a ser plantada de 7 093 ha e produtividade, preli 
minarmente, prevista, de 894 kg/ha, e esperada uma produ~iio de 6 338 t. 

PARA!BA- 0 GCEA-PI3, de acordo com novos levantamentos procedidos no periodo , registra o acrescimo 
de 18,78% na estimativa da irea a ser plantada,situando-a em 14 606 ha. Como rendimento 

medio previsto de 1 060 kg/ha, e esperada uma produ~ao de 15 484 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG informa que a irea plantada para esta safra atingiu a 522 336 ha, sendo in 
ferior em 5,08% daquela prognosticada "de cultivo~ Com a produtividade prevista 

em 1 277 kg/ha, inferior em 3,48% da estimativa de janeiro, e esperada uma produ~ao de 666 934 t. 

SAO PAULO - 0 GCEA-SP comunica a redu~ao de 5,64% na estimativa do rendimento medio esperado, em 
rela~io a informa~ao de janeiro de (1 100 para 1 038 kg/ha). Em uma irea plantada de 

320 000 h~. igual a estimada em janeiro, ~. portanto, esperada uma produ~iio de 332 000 t. 

PARANA - o arroz de sequei ro foi a cultura que rna is sofreu os ri gores da est i a gem pel a fa lta de umi 
dade para a forma~ao das paniculas. As chuvas ocorridas tardiamente em nada ajudaram p~ 

ra a recupera~ao das lavouras. 

Apesar das informa~oes das Comissoes Regionais de Estatisticas Agropecuirias serem quase unani~s em 
assinalar maior redu~ao do que a estimada ern janeiro, sao mantidas as estimativas anteriores ate que 
se torne possivel a conclusao de investiga~oes sobre as pcrdas reais das lavouras, ou seja: em uma 
area plantada de 473 000 ha e produtividade esperada de 932 kg/ha, e prevista uma colheita de 
440 950 t. A colheita ja teve inTcio e, aproximadamente 12"; da area plantada ja foram colhidos, se~ 
do observado, ate agora,um rendimento medio de apenas 746 kg/ha. A qualidade do produto tern varia
do: de regular a born. Na comercializa~iio desta safra os pre~os ofertados ~ituarn-se de Cr$ 250,00 
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a Cr$ 300,00/sc. de 60 kg, dependendo da classifica~ao dos graos. O"pre~o medio pago aos produtores:' 
neste inicio de safra, tern se mantido ao redor de Cr$ 290,00/sc.de 60 kg e considerado satisfatorio. 

SANTA CATARINA - 0 GCE~-sc. de acordo com levantamentos efetuados nas principais zonas produtoras de 
arroz,informa o decrescimo de 16,39% na estimativa do rendimento medio esperado,sl 

tuando-o em 1 684 kg/ha, decorrente da estiagem que assolou o Estado na fase de "emborrachamento", 
quando as plantas mais necessitam de umidade no solo . Em uma area plantada de 148 999 ha, igual a 
informada em janeiro, e esperada agora uma produ~ao de .250 905 t. 

MATO GROSSO - 0 GCEA-MT inf~rma que devido a levantamentos efetuados pela Comissao Regional de Es t~ 

tisticas Agropecuarias de RONDONOPOLIS, verificou-se no municipio de ITIQUIRA um acre~ 
cimo de area plantada, repercutindo em urn aumento de 0,81 % na estimativa da area plantada no Estado, 
ou seja, de 722 675 para 728 525 ha. Como rendimento medio esperado de 1 362 kg/ha, inferior, em 
0,07% do anteriormente informado, e aguardada uma produ~ao de 992 518 t . 

MATO GROSSO DO SUL - ·com a verifica~ao dos cultivos rea1izados· no municipio de SIDROLANDIA, a esti
mativa da area p1antada no Estado acusa o acrescimo de 4,07%, situando-se, ag~ 

ra, em 625 415 ha. 

Com re1a~ao a produtividad ~ . constata-se nas zonas arrozeiras, principa1mente na regiao de Grande 
Oourados, sensiveis preju1zos ocasionados pe1a estiagem e a1tas temperaturas ocorrentes em janeiro 
e principios de fevere_iro. Muitas lavouras ficaram estorricadas pel a seca, sendo que em outras · ain 
da existe possibi1idade de co1heitas parciais. Como rendimento medio esperado de 1 089 kg/ha, in 
ferior em 11,32% do estimado em janeiro, e esperada uma produ~ao de 680 765 t. 

Os rendimentos medios regist rados, neste mes, ainda nao refletem tota1mente OS efeitos da estiagem 
e, somente com 0 prosseguimento da co1heita e que sera possive1 ava1iar OS reais prejuizos. 

GOlAS- 0 GCEA-GO informa que em novos. levantamentos foi verificado o acrescimo de 6,18% na estima
tiva da area plantada, situando- a em 936 979 ha, uma vez que as condi~oes climaticas conti 

nua~ favoriveis a cu1tura do arroz. Com a produtividade prevista de 1 097 kg/ha, superioreml6,08% 
da estimada em janeiro, e esperada ·uma produ~ao de 1 028 264 t. 

Hi observa~oes da incidencia de "bruzone" e sinais car·acterlsticos da deficiencia de zinco emareas 
restritas de lavouras do su1 do Estado. 

No arroz irrigado, as inunda~oes ocorrida s recentemente causaram prejuizos aos projetos imp1antados 
nos municipios de ARAGUA~U e FORMOSO DO ARAGUAIA. Ainda nao hi informa~oes precisas sabre a e"xten

sao dos danos. 

Pre~o media pago ao produtor no mes: 
U.F. 

Rondonia . . ............. . 
Acre ..... . ............. . 
Amazonas ........... . ... . 
Maranhao . . .. . ... . ...... . 
A1agoas ........ . ... , ... . 
Sergipe ................ . 
Bahia . . ................ . 
Rio de Janeiro . ........ . 
Sao Paulo .............. . 
Parana ...... . .......... . 
Santa Catarina ......... . 
Rio Grande do Su1 ...... . 
Mato Grosso . . ......... :. 
Goiiis ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Cr$/kg 

4,76 
5,00 
3,30 
5,46 
6,00 
5,52 
4,80 
4 '10 
5,25 
4,83 
4,60 
4,62 
4,12 
4,40 
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6. BANANA 

A produ~ao esperada de banana para 1979 em 2~ er.timativa no Territorio de Rondonia 
e Estados do Amazonas, Maranhao, Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba, PernambJco, Alagoas, Sergipe, 
Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catarini, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso, Mato Groiso do Sul e Goias; e em 1~ estimativa nos Estados do Acre e Ceara, totaliza 
393 572 mil cachos, sendo superior em 0,62% da obticla em 19/R , na mesma area geografica. 
Em rela~iio a produ~ao esperada em janeiro nas Unidades da Federac;ao anteriorm~nte mencionadas ( a 
excec;ao do Acree Ceara), registra-se,. neste mes, nn mesma iirea geografica, o decrescimo de 2,41 %, 
decorrente de al terac;ao na estimativa do--Estado de Sao Paulo, embora tenha ocorrido acrcscimo no Ter 
ritorio de Rondonia e Estados da Paraiba, Sergipe, Minas GPrais, Espirito Santo, Rio de Janeiro e 
Mato Grosso do Sul. 
Aguardam-se as primciras informa~oes dos-· Estados do Para e Parana, para que possa ser conhecicla a es 
timativa da produc;ilo nacional de banana na safra de 1979. 

RONDONIA - 0 GCEA-RO, por levantamentos efetuados nos municipios de PORTO VELHO e GUAJI\RI'i-MIRH1,con~ 
tatou a cxistencia de novas terras com pes ja em idade produtiva para esta safra, situa~ 

do a area ocupada com pes em produc;ao en1 10 007 ha. Com a produtividade prevista de 476 cachos/ha, 
inferior em 40,50% da anteriormente estimada, face ao excesso de chuvas, e esperada agora uma pr~ 

duc;ao de 4 763 mil cachos, ainda superior em mais de 38% da previsao de janeiro. 

ACRE- 0 GCEA-AC informa, para esta safra, uma area ocupada com pes em produc;ao de 2 754 ha, infe 

rior em 13,94% da irea colhida na safra passada, em virtude das enchentes ocorridas emdezem 

bro ultimo, que afetaram as varias planta~oes existentcs proximas as margens dos rios. Com a prod~ 

tividade esperada de 1 200 cachos/ha, igual a obtida na safra anterior, preve-se, inicialmente, uma 

produc;ao de 3 305 mil cachos. 

CEARA 0 GCEA-CE -cm 1~ informa~ao, comunica a existencia de uma area ocupada com pes emproduc;ao de 
36 ·ooo ha, igual a ~xistente na safra de 1978, sendo esperada uma colheita de G7 500 mil ca 

chos, com a produtividadLprevista de l 875 cachos/ha. 

RIO GRANDE DO NORTE - 0 GCEA-RN infonna que a bananicultura apresenta boas perspectivas para a pr~ 

sente safra, grac;as aos incentivos do "Projeto Scrtane.:. o" que pretende impla~ 
tar novas areas no perimetro irrigado de cada estabelecimento agricola assis t ido. A variedade reco 
mendada i a "ana", cuja produc;io esti em nivel superior i variedade "leite" , sendo tambem mais re 
sistente ao "l~al do Panama". Alem do "Projeto Sertanejo", a EMATER tambem ver.1 incentivando a cultura 

da banana. 
Segundo informa~oes da CEASA, o Rio Grande do Norte participou, _neste mes, d& comercializac;ao, com 
as variedades de bananas, a segui r di scrimi nadas, por ordem decrescente: "jasmim", "ana", " comprj_ 

da", "pacona" e "leite". 
Grande parcela da banana consumida no Estado e importada de outras Unidades da Federac;io. 
As estimativas deste mes, permanecem inalteradas: em uma area ocupada com pes em produc;ao e destin~ 
da a colheita, nesta safra, de 4 711 ha, e produtividade esperada de 1 752 cachos/ha, esta prevista 

uma colheita de 8 253 mil cachos. 

PARA113A - 0 GCE/\- Pl3 i nforma que, por novos 1 evantamentos efetuados no period,), foi veri fi cado o acre~ 
cimo de 9, 72X na est ima t iva da a rca ocupada com pes em produc;ao, s ituando-a em 8 125 ha. 

Como rendi1nento medio esperado de 1 961 cachos/ha, ~ esperada uma produ~~o de 15 933 mil cachos. 

SERGIPE- 0 GCEA-SE informa, neste mes, o acrescimo de 0,56% na estimativa da area ocupada com pes 
em produc;io, agora com 1 967 ha. Como rendimcnto midio previsto de 845 cachos/ha, igual 

ao ; nfonnado anteri ormente, e esperada uma produc;ao de 1 662 mi 1 cacilos. 
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MINAS GERAIS- Por novas levantamentos realizados nas zonas produtoras, o GCEA-MG comunica que foi 
observado 0 acrescimo de 1,54% na ~sti mativa da area ocupada com pes em produ~ao,agQ 

ra com 32 027 ha. Como rendimento media esperado de 1 094 cachos/ha,i nferior em 0,91 % do estimado 
em janeiro • e prevista uma produ~ao de 35 022 mil cachos. 

ESPlRITO SANTO - 0 GCEA-ES informa o aGrescimo de 5,54% na estimativa do rendimento media esperado, 
ou sgja, de 379. para 400 cachos/ha. Em uma area ocupada com pes em produ~ao de 

29 000 ha, igual a estimada no mes anterior, e esperada uma produ~ao de 11 600 mil cachos. 

RIO DE JANEIRO- 0 GCEA-RJ informa ·que continua a investiga~ao detalhada de campo para verifica~ao 
da area ocupada COin pes em producao existenle nesta safra. Em rela~ao a est imativa 

de janeiro, ja foi verificado 0 acrescimo de 12,59% na area,ou seja, de 28 649 para 32 255 ha. 
Como rendimento media previsto de 914 cachos/ha , inferior em 0,11 % do anteriormente estimado , e 
aguardada uma produ~ao de 29 481 mil cachos. 

;SAO PAULO- 0 GCEA-SP informa, como decorrencia da pcsquisa de campo rea lizada pel a Secretaria da Agr_i 
cultura, que a estimativa da area oacupada compes em produ~ao i agora de 34 970 ha, S_l!_ 

peri or em 22,49% da estimada em janeiro (28 550 ha). Como rendimento media previsto de 096 ca 
chos/ha, inferior em 41,55% do estimado anteriormente, e aguardada uma produ~ao 38 330 mil cachos. 

MATO GROSSO DO SUL - A estimativa da area ocupada com pes ·em produ~ao, nesta safra, apresenta, em r~ 
la~ao a inform~~~o anterior, urn acriscimo de 20,11%, fa ce a constata~ao de no 

vas pes em idade produtiva nos municipios de CORUMB~ e LAD~RIO, situando- se agora em 2 568 ha. Com 
0 rendimento media esperado de 1 508 cachos/ha, inferior em 7,54% da informa~ao de j aneiro, e pr~ 

vista uma produ~ao de 3 873 mil cachos. 
' 

Pre9o media pago ao produtor no me s : 

U.F. 

Rondonia .................. . 
Acre .................. ...... . 
Amazonas .................. . 
Maranhao .................. . 
Rio Grande do Norte ....... . 
Sergipe ................... . 
Rio Grande do Sul ......... . 
Mato Grosso ............... . 
Mato Grosso do Sul . ~ ...... . 

7. BATATA-INGLESA 

Cr$/cacho 

4,50 
5,00 

21 ,40 
16,00 
25,00 
25,00 

13,82 
18 ,l 0 

Cr$/kg 

4,51 

A produ~ao total na ci onal esperada de batata-inglesa para 1979, quando consideradas 
as duas safras do produto, ainda e desconhecida, embora seja disponivel a estimativa da la. safra, 
em todo o Pais. As informa~oes relativas a 2a. safra ainda carecem de dados nas Unidades da Federa~ao 
onde 0 produto ainda nao foi cultivado . 

7.1 - BATATA-INGLESA (~.Ji~RA) 

A produ~ao brasilei 1·a esperada de batata-inglesa pat·a a la. safra de 1979, em 2a. e~ 

timativa, e de 1 264 3!.i9 t, superior em 0,90% da informada em janeiro, decorrente do acrescimo na es 
timativa do Estado de Minas Gerais, embora tenha havido redu~ao no Rio de Janeiro . 
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A produc;iio esperada, nesta la. safra de 1979, e superior em2,57% da colhida em igual safra de 1978, 
quando foram produzidas l 232 738 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCE/\-MG, de acordo com os resultados de recentes levantamentos de campo, registra, 

neste mis: 0 acrescimo de 4,31% na estimativa da irea plantada situando-a em 17 150 
ha. Como rendimento medio esperado dell 941 kg/ha, superior em 1,95% do inicialmente previsto, e 
aguardada uma produc;ao de 204 785 t. 

RIO DE JANEIRO- 0 GCEA-RJ comunica que a estimativa da area plantada com batata-inglesa de la. sa 
fra apresenta · uma reduc;iio de 40% {de 485 p.1ra 291 ha), em relac;ao a informac;ao de 

janeiro,devido ao excesso de chuvas que provocou fortes enxurradas nos municipios produtores, notad~ 
mente em NOVA FRIOUHGO e TERESOPOLIS, onde .se concentra grande parcela da area cultivada no Estado. 
Assim, com o rendimento media esperado de 5 564 kg/ha, e prevista uma colheita de l 619 t. 

PARANA- Informa o CGEA-PR que cerca de 96% da area plantadu com batata-inglesa de la. safra, ja fo 
ram colhidos. 

Nos municipios de ARAUC~RIA, CONTENDA, LAPA e PRUDENTOPOLIS, alguns produtores vern retendo o prod~ 

to no solo, a espera de melhores cotac;5es, ji que 0 prec;o que vern sendo pago, na base media de 
Cr$ 100,00/sc de 50 kg, e considerado muito baixo pelos agricultores. 

De maneira geral, o produto, que era considerado de qualidade raioavel, passou a ser apenas regular 

neste final de safra. 

Com relac;ao a comercializac;ao, predominam novamente, nesta safra, os compradores do interior de Sao 
Paulo, principalmente de RIBEIRM PRETO. Destacaram-se, tambem·, ITAPERUfjA (RJ), TERESOPOLIS (RJ), 
JUIZ DE FORA {~IG), BELrM (PA) e MANAUS {AM). Na regiao de PONT A. GROSSA, "o prec;o pago ao produtor", 
{considerandoosdiversos tipos, com pelo menos 65% do tipo especial), foi de, aproxi~adamente, 
Cr$ 170,00/sc de 50 kg. Em GUARAPUAVA e PINHM, os "prec;os pages ao produtor" oscilat·am de CrS 190,00 
a Cr$ 270,00 paraa"lisa especial",ade Cr$110,00 a Cr$160,00,paraa"lisaprimeira" edeCrS 50,00 
a· Cr$ 100,00, para a "lisa segunda". 

As estimativas para esta safra permanecem inalteradas, ate o momenta: em uma area plantada de 36 110 
ha, e esperada uma produc;ao de 454 264 t, com a produtividade de 12 580 kg/ha. 

7.2 - BATATA-INGLESA {2a. SAFRA) 

A produc;ao esperada de batata-inglesa para a 2a. safra de 1973, em la. estimativa, p~ 
ra o conjunto dos Estados da Paraiba, Sao Paulo e Parana, totaliza 408 074 t, inferior em 6,09% da 
obtida em 1978, na mesma area geografica. Aguardam-se as primeiras informac;oes dos Estados de Mi1ias 
Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para que possa ser conhe 
cida a estimativa da produc;ao nacional desta 2a. safra de batata-inglesa em 1979. 

PARATBA - 0 GCEA-PB informa, em la. estimativa, uma area provivel a ser plantada na 2a. safra de 
1 297 ha, inferior em 13,65% da colhida em igual safra do ano anterior. Com o rendimento 

medio esperado de 3 172 kg/ha, superior em 15,81% do obtido em 1978, e esperada uma produc;ao de 
4 114 t. 

s110 PAULO- o GCEA-SP informa que ja esta sendo iniciado o plantio para a 2a. safra, com previsao 
de estabilidade quanta a area de cultivo, considerando que a cultura exige insumosmode_r: 

nos e varies tratamentos fitossanitirios durante o ciclo vegetative, tornando-se altos os custos de 

produc;ao. Em uma area plantada de 19 100 ha, e produtividade prevista, inicialmente, de 12 930 kg/ 

/ha, e esperada uma produc;ao de 246 960 t. 

PARANTi - Os pt·imei ros levantamentos indicam para esta 2a. safra, que ja foram cultivados quase 10 000 
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ha, sendo esperado urn plantio total de 17 400 ha . 

Atingida esta area prevista, ela ainda se mos~ra inferior em mais de 25% da area colhida na 2a. sa 
fra de 1978, pelos segu~ntes motivos: 
a) baixo "pre~o pago ao produtor" na la. safra; 
b) atraso da colheita de la. safra; 

c) ocorrencia de estiiigem na la. safra, atrasando o plantio da 2a. safra e levando o produtor a te 
mer a oco\renc i a de geadas nos p 1 anti os tard i os. 

Dificilmente o rendimento medio possa superar a 9 023 kg/ha, nesta safra. 

As principais areas de concentra~ao do cult ivo da batata-inglesa situam-se nas Microrregioes Homage 
neas de CURITIBA (7 410 ha), CAI•1POS DE LAPA (3 245 ha), COLONIAL DE IRATI (1 650 ha} e CAHPOSDEGU~ 
RAPUAVA (1 450 ha). 

A disponibilidade de insumos modernos, a· excessao da semente ccrtificada, tern sido suficientc. 0 cus 
to da semente certificada na f~icrorregiao Homogenea de CURITIBA tem variado de Cr$ 400,00 a 

Cr$ 450,00 a caixa de 30 quilos. Como sao utilizadas, em media, 50 caixas de sementes por ha, ocu~ 
to, somente em sementes, atinge a Ulnminimo de Cr$20 000,00. 

Na Microrregiao Homogenea CAMPOS DE GUARAPU AVA onde o plantio foi efetuado mais 
das lavouras ja atingiram a fase de forma~ao dos tuberculos. 0 rendimento media 
giao e de 20 500 kg/ha, que, se alcan~ado, deveri proporcionar uma produ~a o 

30 000 t. 

A produ~ao total esperada para esta 2a . safra no esta do e de 157 000 t. 

Pre9o medio pago ao produtor no mes: 

8. CACAU (em amendoa s ) 

U. F. 

Sergipe 
Sao Paulo ..................... . 
Parana ................ : ....... . 
Santa Catarina ................ . 
Rio Grande do Sul ...... •.....•. 

8,00 
4,33 
2,83 
2,40 
2,64 

8.1 - Informa~oes sabre as primeiras estimativas da safra cacaueira de 1979. 

cedo, cerca de 30~ 

esperado nessa re 
de aproximadamente 

As primeiras informa~oes sobre a previsao e acompanhamento da safra cacaueira de 1979 
somente tornar-se-ao possiveis a medida em que nas Unidades da Federa~ao produtoras forem sendo co~ 
cluidos os leva'ntamentos de campo, em andamento, visando o dimensionamento da irea total plantada 
como produto, e da parcela ocupada com pes em idade produtiva para colheita em 1979 . Ressalta-se 
que no Estado da Bahia, maior produtor nacional de cacau, existem 2 colheitas anuais. A primeira r~ 
fere-se a denominada "safra tempora" que se verifica no periodo maio/setembro, enquanto que a "s a 
fra principal" ocorre no periodo outubro/abril. Assim, face ao exposto , os primeiros informes rela 
tivos a safra baiana de cacau para 1979, para fins estatisticos,deverao estar disponiveis em abril. 
quando sera concluida a safra bras i leira de cacau, relativa ao anode 1978. 

De acordo com infonna~ocs provenientes da COMISSAO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVO URA 
CACAUEIRA (CEP LAC), GRAS!LIA/DF, os dados finais preliminares da safra cacaueira de 1978 apre se~ 

tam, neste mes, novas altera~oes dc co rrentes de retifica~cies nas estimati vas de co lheita da "safra 
principal" no Estado da Bahia, com conclus ao prevista para o proximo mes · de abril. 
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BAHIA- Investiga~6es procedidas no periodo,pela CEPLAC,pcnnitiram alterar a estimativa final preli 
minar de colheita informada em janeiro.· A "safra tempora", totalmente: colhida desde setem 

bro, originou uma produ~ao de 151 444 t, ja totalmente come rc ializada. Para a ''safra principal", i 
esperada agora uma colheita de 98 764 t, considerando a prodtltivadade previs t a de 605 kg/ha, sup! 
rior em 3,07% da estimat,va cie janeiro. Assim, em uma area ocupada com pis en. produ~ao de413000ha, 
e prevista uma produ~ao total de 250 000 t, em 1978, quando consideradas as uuas safras baianas(te~ 
pora e principal). 

U.F. 

Amazonas 
Bahia ............................ . 

9. CAFE (em coco) 

39,60 
49 ,11 

A produ~ao nacional esperada de cafe em coco para 1979 e de 2 523 548 t, superior em 
2,94% da obtida em 1978 conforme ja foi informado no relatorio anterior, e c~ja estimativa e resul 
tante do lQ levantamento procedido pelo IBC no periodo ·novembro/dezembro de 1978. 

Aguardam-se os resultados do 29 levantamento por amostragem a ser realizado em abril nas principais 
Unidades da Fcdera~ao produtoras de cafe (Minas Gerais, Espirito Santo, Sao Paulo e Parana), para 
que sejam conhecidas as possiveis flutua~6es nas atuais previs6es da safra cafeeira, bern como infor 
ma~oes atualizadas sabre a situa~ao das lavouras em cada Unidade · da Federa~ac investigada. 

No relatorio de janeiro foram apresentadas informa~oes detalhadas sabre os efetivos dos cafezais no 
Pais ea parcela que seencontra em condi~oes de produ~ao para a presente safra . Contem, tambem, info.!: 
ma~oes sabre o volume de cafe previsto para beneficiamento e as estimativas ce produ~ao a nivel de 
.Unidades da Federa~ao, maiores produtoras na safra de 1979. Contem, ainda, o citado relatorio, in 
forma~6es sabre a estimativa final da safra cafeeira de 1978, o volume de ca fe beneficiado por Uni 
dade da Federa~ao e o total do Pais. 

10. CANA-DE-AyOCAR 

A produ~ao esperada de cana-de-a~iicar para 1979, em 2~ estima t. iva, para o conjunto 
dos Estados do Maranhao, Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba , Pernambuco, Al cgoas, Sergipe, Bahia, 
Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, Santa Catar1na, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goias; e em 1~ estimativa para o Ceara, t 0taliza 131 471 832 t, 
superior em 2,26% da obtida em 1978, na mesma area geografi ca . 
Aguarda-se a primeira informa~ao do Estado do Para, para qu e possa ser conh ec. ida a produ~ao nacio 
nal esperada de cana-de-a~ucar na safra de 1979. 
Em rela~io a estimativa de janeiro, quando foi informad~ a p rodu~ao total e s ~erada nas Unidades da 
Federa~ao acima mencionadas, a exce~ao do Ceara, ocorreu ncs te mes, o acrc s c ~ mo de 0,77% por alter~ 
~oes nas estimativas dos Estados da Paraiba, Minas Gerais e Mato Grosso do St l, embora a redu~io re 
gistrada no Rio de Janeiro. 

CEARA - 0 GCEA-CE, em 1~ estimativa, informa uma area plantada e destinada ao corte, nesta safra, 
de 53 000 ha, superior em 0,95% da colhida em 1978. 

Com o rendimento medio esperado de 40 000 kg/ha, igual ao obtido na safra an ~erior, e inicialn~nte 

pre vista uma produ~ao de 2 120 000 t. 
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RIO GRANDE DO NORTE - 0 GCEA-RN comunica que estao sendo realizados estudos e analises pela Comi~ 

sao Tecnica Especializada em Cana-de-A~ucar (COTE/RN- CANA-DE-A~OCAR) criada 
pelo GCEA-RN, visando conhecer mais profundamente a situa~ao da cultura no Estado. Os trabalhos em 
andamento indicam que a estimativa de janeiro sobre a area plantada e destinada ao corte, nesta s~ 
fra, ~ituando-a em 25 847 ha, esta subestimada. · Entretanto, somente em mar~o. apos a conclusao das 
atividades da COTE/RN sobre o produto, sera possivel melhor quantifica~ao da area efetivamente p1a~ 
tada com a graminea, i a parcela cuja colheita devera ocorrer na safra de 1979. Assim, em carater 
preliminar, o GCEA-RN optou pela manuten~ao dos dados informados em janeiro. Em uma area plantada 
e destinada ao corte, em 1979, de 25 847 ha, e rendimento medio esperado de 64 329 kg/ha, e aguard~ 
da, preliminarmente, uma produ~ao de 1 662 706 t. 

PARATBA- 0 GCEA-PB, com base em novos levantamentos na regiao canavieira do Estado,registra, neste 
mes, 0 acrescimo de 4,24% na cstimativa da area plantada e destinada ao corte, nesta sa 

fra, situando-a em 95 862 ha. Com a produtividade e~perada de 51 442 kg/ha, superior em 10,55% da 
. inicia1mente prevista, e aguardada agora uma produ~ap de 4 931 325 t. 

MINAS GERAIS - Novos levantamentos proccdidos nas zonas prqdutoras pelo GCEA-MG, indicam uma area 
plantada e destinada ao corte, nesta safra, de 186 201 ha, superior em 1,15% da in 

formada em janeiro. Como rendimento medio esperado de 41 299 kg/ha, superior em 3,45 ~; do anterior 
mente previsto, e estimada agora uma produ~ao de 7 689 956 t. 

tsPIRITO SANTO - 0 GCEA-ES comunica _que as chuvas excessivas, seguidas de enchentes, ocorridas no 
norte do Estado, afetaram a cultura da cana-de-a~ucar, notadamente as lavouras lo 

calizadas nas areas de LINHARES e CASTELO. Entretanto, ainda nao se torna viavel uma avalia~ao dos 
pre~uizos sofridos, acreditando-se que haja uma redu~ao de aproximadamente 9% na area plantada e 
destinada ao corte em 1979. Ate que sejam conclu1dos os levantamentos nas areas atingidas, 
o GCEA-ES mantem as estimativas anteriores: em uma area plantada e destinada ao corte de 32 80,0 ha e 
rendimento medio esperado de 31 000 kg/ha, e prevista, preliminarmente, uma produ~ao de 1016800 t. 

RIO DE JANEIRO- 0 GCEA-RJ, de .acordo com levantamentos procedidos no periodo, informa, neste mes, 

a redUI;ao de 2,00% na estimativa da area plantada e destinada ao corte em 1979, sj_ 
tuando-a em 186 492 ha. Com a produtividade esperada de 48 443 kg/ha, superior em 1,13% da informa 
da em janeiro, e prevista agora uma produ~ao de 9 034 232 t. 

MATO GROSSO DO SUL - Levantamentos procedidos no periodo permitiram vcrificar a existencia de mais 
1 600 novos hectares plantados na area da USINA BANDEIRANTES, cuja colheita d~ 

veri ocorrer ainda nesta safra. Assim, em uma area plantada e destinada ao corte, em 1979, de 
9 962 ha, superior em 19,13% da inicialmente estimada e rendimento medio esperado de 44 583 kg/ha,, 
superior em 0,67% do informado em janeiro, e aguardada uma colheita de 444 139 t. 

Preco medio pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Maranhao ............... . 
Rio Grande do Norte .... . 
Alagoas .. ..............• 
Sergi pe ............ .... . 
Bahia ................ .. . 
Sao Paulo .......... .... . 
Rio Grande do Su l ...... . 
Mato Grosso ............ . 
Mato Grosso do Sul ..... . 
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11. CEBOLA 

A prodUI;:ao esperada ' de cebo 1 a para 1979 em 2a. est ima t iva par<. o conjunto dos Estados 
de Pernambuco, Minas Gerais, Sao Paulo, Parana, SanLa Catarina E! Rio Grande oo Sul,totaliza579 573 
t, sendo superior em 2,20% da infonnada em janeiro, pe1as altera<;oes nas est· mativas finais de co 
lheita no Parana. Em relat;ao a safra de cebola de 1978, ne ss a mesma area geografica, a atual estima 
liva da produ<;io para•o ano em curso, mostra-se superior em 22,82%. 

Registram-se, neste mes, OS resultados finais da safra no Parana. 

Aguardam-se as primeiras informat;ocs dos Estados de Sergipe e Bahia, para que possa ser conhecida a 
estimativa da produ<;ao nacional de ccbo1a na safra de 1979. 

PAR~NA - Concluida a co1heita em todo o estado, o CCEA-PR registra uma area colhida de 6 223 ha, s~ 
perior em 20,83% da estimativa da area plantada e que atingia a 5 150 ha. Com a produtivj 

dade obt ida de 5 732 kg/ha, ou seja, urn acresci mo de 27 ,38 ~; sobre a que vi nha sendo esperada, for am 
colhidas 35 671 t. 

Infonna o GCEA-PR, que cerca de 50% da produt;a!) das principais areas de concentra<;ao de cultivo da 
cebola, como as Microrregioes Homogeneas de "CURITIBA", "CAMPOS DA LAPA", "COLONIAL DE IRATI" e ou 
tras menos importantes, vern sendo retidos nas lavouras. Nos municipios de ARAUCARIA, SAO JOSt DOS 
PINHAIS e IRATI, foi verificado que os produtores vern armazenando o produto colhido em jiraus de~ 

tro de galpoes onde OS bulbos, bern espalhados, nao apresentam perdas qualitativas e vemsendoconse.!: 
vados a contento a espera de melhor~s pret;os, sendo poss'1vel mante-los nessa situa<;ao ate 0 mes de j~ 
nho. 

Sao,mais cu1tivadas as variedades gaGchas: "P£RA", "BAJA PERIFORME" e "JUBILEU". 

Em IRATI, varios comerciantes do interior paulista, como de PIRACICABA, PRESIDENTE PRUDENTE, JU~ 

DIAT, ANDRADINA e mesmo SAo JOSt DO RIO PARDO, tem procurado o produto regularmente, principalmente 
nos armazens que comercializam tambem com batata-inglesa. 

Pre<;o medio ·pago ao produtor no mes: 

12. COCO-DA-BATA 

U. F. 

Sergi pe 
Cr$/kg 
10,00 

Sao Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75 
Parana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,87 
Santa Catarina ................. 2,80 
Rio Grande do Sul .. .. .. .. .. .. .. 4,66 

A produt;ao nacional esperada de coco-da-baia para 1979 em la . estimativa e de 477 314 

mil frutos, inferior em 0,62% da obtida em 1978, quando foram colhidos 430 304 mil frutos. 

Em rela<;ao a produt;ao esperada em janeiro, para o conjunto dos Estados do f~J ranhao, Rio Grande do 
Norte, Paraiba, Pernamb·uco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo e Rio de Janeiro, coma atual es 
timativa, na mesma area geografica, verificou-se, neste mes, 0 acrescimo de 1,30%, decorrente deal 
tera<;oes nas estimativas dos Estados da Paraiba, Alagoas, Sergipe e Rio de Janeiro. 

Registram-se, neste mes, as primeiras estimativas dos Estados do Para e Ceara. 

PAR:~\_ o GCEA-PA registra, nesta la. estimativa, uma area ocupada com pes em prodw;ao para colheita, 
nesta safra,.de 1 934 ha. Com a produtividade prevista de 6 609 frutos/ha, e esperada, ini 

cialmente, · uma produ<;ao de 12 781 mil frutos. 
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CEARJl.- 0 GCEA-CE informa, em la. estimativa , a existenci a de uma area ocupada com pes em produr;ao e 
destinada a colheita, nes t a safra, de 21 000 ha, superior em 2,44% da area colhida no ano a~ 

terior, decorrente da entrada de novas areas cultivadas no processo produtivo. Com o rendimen t o me 
dio esperado de 5 000 frutos/ha, e aguardada uma produr;ao de 105 000 mil frutos. 

PARATBA- 0 GCEA-PI3 informa, em relar;ao a es timativa de janeiro;, o decrescimo de 0,57% na area oc u 

pada com pes 
to media esperado de , 
produr;ao de 24 718 mil 

em produr;ao, nesta safra, ou seja, de 12 743 para 12 671 ha . Como rendi me n 
,-

951 frut6s/ha, superior em 1,04% do anteriormente previsto, e esperada uma 
frutos. 

ALAGOAS - 0 GCEA-AL, de acordo com levantamentos procedidos no periodo, informa o acresci mo de 6, 72;; 
na estimativa do rendimento medio esperado, agora com 2 668 frutosjha. Em uma area ocup~ 

da com pes em produr;ao e destinada i colhei t a , nesta safri, de 24 500 ha, igual a anteriormente in 
formada, e esperada uma produr;ao de 65 375 mi 1 frutos. ,, ./? 

z I ' 

-SERGIPE- 0 GCEA-SE informa uma area ocupada com pesem produr;ao, nesta safra, de 39 600 ha , su p~ 

ri or em 0,33% da i nformada em janeiro, com i.gua 1 acrescimo na produr;ao pre vista . Com a p r~ 
dutividade esperada de 1 858 frutosjha, e aguardada uma produr;ao de 73 577 mil frutos . 

RIO DE JANEIRO- 0 GCEA-RJ, com base em l evantamen t os especificos junto as regioes produtoras, in 
forma, neste mes, que a area ocupada com pes em produr;ao e destinada a colheita , 

neste ano, apresenta, em relar;ao a informar; ao anterior, 0 acrescimo de 1 ,34%,ou seja, de 896 para 
908 ha. Como rendimento medio previsto de 3 500 frutos/ha, igual ao informado no me s an t erior, e 
esperada uma colheita de 3 178 mil frutos . 

Preyo medio pago ao produtor no mes: 
I 

U.F. 

Maranhao 
Rio Grande do Norte .. . . 
Alagoas ............. . .. 
Sergi pe ... . . . . . ........ . 
Bahia .. .... . ... : .. . ~ . . . . 
Rio de Janeiro ...... . . . 

13. FEIJM 

Cr$/fruto 

4,00 
2,45 
3,50 
3,50 
3,20 
2,50 

A produr;ao total nacional es perada de feij ao para 1979, quando consideradas as duas 
safras do produto, ~inda i desconhecida, uma vcz que ainda nao se torna possivel estimar para a maio 

ria das Unidades da Federar;ao que cultivam o produto em 2a. safra. 
,-

De maneira geral as colheitas da 2a. safra se realizam no decorrer do 29 semestre; a semeadura ain 
da nao se realizou, ate este mes, nas Regioes Norte e Nordeste do Pais. 

13.1 - FEIJAO (1a. SAFRA) 

na1, e de 
1 162 166 t. 

A produr;ao esperada de feij ao na la. safra de 1979, em 1a. estimativa, a nivel naci o 
179 556 t, superior em 1,50% da obtida em igual safra de 1978, quando foram produzidas 

Relativamente a informar;ao de janeiro, qu ando foi estimada uma produr;ao de 1 185 190 t para a 1a.s~ 

fra de 1979, considerando-se' o territorio de Rondonia e os Estados do Maranhao, Piaui, Rio Grande do 
Norte, Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, Ri o 
Grande do Su1, Mato Grosso do Sul e Goias , ocorreu, neste mes, o decrescimo de 1 ,lO~ .por alterar;oes 
nas estimativas dos .Estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goias , embora os a c res cin~ s re 
gistrados no Parana e Mato Grosso do Sul. 
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Sao apresentadas, neste mes, as primeiras informa~o~s da la. safra de feijao no Estado de Mato Gros 
so. 

Registram-se,neste mes, os resultados finais de colheita da la. safra no Esto.do do Parana. 

BAHIA- 0 GCEA-BA comunica que, em decorrencia das enchentes do Rio Sao Fran<isco provocadas pelo 
excesso de chuvas no primeiro bimestr.e do ano em curso, as lavouras Le feijao plantadas nas 

margens do rio foram prejudicadas, notadamente o produto da la. safra, com perdas de areas plant~ 

das e redu~ao na produtividade esperada. Entretanto, somente em mar~o. apos levantamentos espec1fi 
cos que se realizam junto is regioes . atingidas,~ que tornar-se-a poss1vel u~a avalia~ao cuidadosa 
dos prejuizos. Assim, mantem-se, neste_mes, a.s estimativas de janeiro sobre a area cultivada, ou s~ 
ja: em uma area plantada de 186 000 ha, e rendimento m~dio esperado de 375 kg/ha, inferiorem3,10% 
do anteriormente previsto, ~ aguardada uma colheita d~ 69 840 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG, com base em recentes 1 evantamentos, i nforma, nes te mes, a redu~ao de 21 ,1 0% 
na estimativa da area plantada com feijao d~ la. safra, situando-a em 186 492ha. Com 

o rendimento n~dio esperado de 334 kg/ha, inferior em 40,78% do inicialmente previsto, ~ aguardada 
agora uma colheita de apenas 62 272 t. Acrescenta o GCEA-MG, que as varia~oe s ocorridas nas estima 
tivas, decorreram de perdas de areas ribeirinhas ao Rio Sao Francisco e outros cursos d'agua de m~ 

nor significa~ao, face as cheias verificadas no periodo janeiro/fevereiro, com reflexos negatives 
na produtividade esperada. 

ESPTRITO SANTO - 0 GCEA-ES comunica que as chuvas intensas seguidas de cheias ocorridas no norte do 
estado capixaba prejudicaram o feijao da la. safra. A colheita realizada em dezem 

bro e principios de janeiro, correspondendo a 80% da area total plantada, ef0tuou-se semmai6res pr.£ 
blemas. Nas areas de cultivo do feijao em consorcia~ao com o milho, a redu~ao da produ~ao devera ~ 
tingir a niveis acentuados, porem, somente em mar~o,apos a conclusao dos levantamentos deavalia~ao, 
tornar-se-a possi,vel melhorar o conhecimento dos preju1zos efetivamente ocor ridos. Assim, sao man
tidas as previsoes de janeiro. Em uma area plantada de 36 600 ha e rendiment o media esperado de 
455 kg/ha, ~ preliminarmente aguardada uma colheita de 16 653 t. 

RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ, de acordo com novos levantamentos efetuados nas zonas produtoras de fel 
jao, informa, neste mes, a redu~ao de 0,11% na estimativa da area plantada, situa~ 

do-a em 8 239 ha. Com o rendimento m~dio esperado de 600 kg/ha, igual ao anteriormente previsto, ~ 
estimada uma colheita de 4 943 t. 

SAO PAULO - 0 GCEA-SP comunica que a colheita da la. safra de feijao ja se encontra conclu1da em t£ 
do o estado. Entretanto, somente em mar~o, apos a conclusao das verifica~oes nas areas 

colhidas e produtividades medias observadas e que serao informadas as estimativas finais desta la. 
safra em 1979. A comercialiia~ao do produto esta sendo processada sem anormalidades, com pre~os m~ 
dios pagos aos produtores oscilando entre Cr$ 460,00 a Cr$ 550,00 o saco de 60 kg. Assim, perman~ 

cern, neste mes. as estimativas de janeiro: em uma area plantada de 208 000 ha e rendimento medio es 
perado d~ 763 kg/ha, ~ prevista uma colheita de 158 700 t. 

PARAN~- As ·atividades de colheita do feijao de la. safra foram concluidas ~este mes de fevereiro 
com condi~oes ambientais bastante favoraveis a essa fase. A estiagem 'ocorrida no .per1odo 

janeiro/fevereiro pouco afetou a cultura, visto que as lavouras, no periodo seco, ja haviam atingi
do a fase de · forma~ao de vagens e graos. As perdas de ~ areas p1antadas veri f icaram-se pe1a e~tiagem 
ocorrida no periodo setembro/outubro-78, que provocou a rna ge~minp~ao das sementes em 1avouras das 
·Microrregioes Ho~ogeneas ALTO !VAT, NORTE VELHO DE JACAREZINHO, ALGODOEIRA DE ASSAT, EXTRE~10 OESTE 

' . 
PARANAENSE e SUDOESTE PARANAENSE. 

Os pre~os m~dios pagos aos produtores foram de Cr$ 425,00/sc de 60 kg para o "feijao de cor" e de 
Cr$ 370,00 para o feijao preto._ 
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De urn modo geral, o produto colhido caracterizou- se por apresentar qualidade de regular para ruim,o 
que explica, em parte, o baixo n·ivel de pre~os .de comercia 1iza~ao deste produto de la. safra. 

Em uma arya colhida de 660 500 ha, inferior em 1,71 % da p1antada estimada em janeiro e com a produ
tividade obtida de 699 kg/ha, superior ell) l6,50X da anteriormente prevista, forani colhidas 462 000 t. 

SANTA CATARINA- p GCEA-SC comuni ca que a cultura encontra-se com a colheita quase concluida emtodo 

1 o Estado. Em mar~o serao fornecidos os dados finais da la. safra de feijiio no e~ 
tado catarinense. Assim, ate a concl,usao dos trabalhos de campo, pennanecem as estimativas de jane.j_ 
ro: em uma area plantada de 172 068 ha, e rendimento medio esperado de 958 kg/ha, e prevista uma 
colheita de 164 763 t. 

MATO GROSSO- 0 GCEA-MT, em la. estimativa , acusa uma area p1antada de 11 325 ha. Com a produtivi-
dade inicialmente prevista em 650 kg/ha, e esperada uma produ~ao de 7 365 t. · Informa 

ainda, o GCEA-MT, que o mes de fevereiro eo de maior intensidade do p1antio da 1eguminosa no esta
do, acreditando-se que, por ocasiao de levantamentos futures, a estimativa da area plantada possa 
consignar sensive1 .acrescimo. Comunica, tambem, o GCEA-~1T. q·ue embora o pre~o medi o ofertado ao s 
produtores seja excelente(atingindo em algumas areas a Cr$ 950,00/sc de 60 kg), o descredito decor
rente da rna comercializa~ao na safra anterior (quando o Banco do Brasil incenti vou e facilitouocr~ 
dito para o plantio),vem afetando a disposi ~ao dos agricu1tores,e acarretando retra~ao de cultivo 
nesta safra. Todavia, ainda e possive1 uma rea~ao po.r parte dos produtores, com a_ expansao de 
areas cultivadas em mar~o. caso haja interesse ofi cial no fomento da cultura, o que viria modifi 
car o atual panorama. 

MATO GROSSO DO SUL- Levantamentos procedidos no periodo , permit1ram a constata~ao de novas cultivos 
recentemente rea1izados, correspondendo a 1 961 ha, ou seja, um acrescimo de 

31,49% na estimativa da area plantada, agora com 8188 ha. Com o rendimento media esperado de 719 
kg/ha, inferior em 2,18% do anteriormente previsto, e aguardada uma colheita de 5 888 t. 

GOI7\S - 0 GCEA-GO, com base em levantamentos procedi dos no peri ado, i nforma a redu~ao de 5, 52 :~ na 
estimativa de area plantada, situando-a em 5 480 ha . Como rendimento media esperado de 

431 kg/ha, inferior em 15,49% do anteriormente previsto, e esperada agora uma colheita de 2 360 t. 

13.2 - FEIJAO (2a . SAFRA) 

A produ~ao esperada. de feijao na 2a. safra de 1979, em 2a. estimativa, para os · Esta
dos do Amazonas, Maranhao, Para1bo, Pernambuco e Goias, e em la. estimativa para os [stados do Ce~ 

ra, Sao Paulo, Parana e Santa Catarina, totaliza 696 548 t, superior em 23,06% da obtida em igua1 

safra de 1978, na mesma area geografica, 

Em re1a~ao i estimativa de janeiro, quando foi informada uma prbdu~ao de 347 766 t nas Unidades da 
Federa~ao antes mencionadas (i exce~ao do Ceara, Sao Paulo, Parana e Santa Catarina), ocorreu, nes 
te mes, quando considerada a mesma area geografica, 0 acrescimo de 5,14%, por a1tera~oes nas estima 
tivas dos Estados do Amazonas e Paraiba. 

Aguardam-se as primeiras informa~oes dos Estados do Acre, Para, Piaui, Rio Grande do Norte, A1agoas, 
Sergipc, !3ahia, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Su1 
para ser corthe~ida a estimativa da produ~ao nacional de feijao na 2a. safra de 1979. 

AMAZONAS - 0 GCEA-AM, com base em novas 1evant amen tos nas zonas produtoras de feijao da 2a. safra, 
informa, neste mes, 0 acrescimo de 158 ha na estimativa da area plantada, situando-a em 

3 158 ha. Com a produtividade es peradu de 1 000 kg/ha, igual a anteriormente prevista, c estimada 
agora uma produ~ao de 3 .158 t. 

21 



IBGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGRICOLA FEVERE I R0/79 

CEARA- 0 GCEA-CE, em la. estimativa, informa uma area plantada de 450 000 ha,superior em 12,50% da 
area colhida em 1978. Com o rendimento medic, inicialn~nte previsto , de 350 kg/ha, supe

rior em 16,67% do obtido na safra parcia1mente frustrada do ano passado, e aguardada uma colheita de 
157 500 t. 

PARATBA - Novos levantamentos efetuados nas regioes produtoras, 1evaram o GCLA-PB a estimar o acres 
cimo de 3,08% na estimativa de area p1antada, situando-a em 224 751 ha. Com a produtivi

dade prevista de 393 kg/ha, superior em 21,30% da inicialmente esperada {324 kg/ha, face as boas con 
di~oes climaticas), e aguardada uma produ~ao de 88 410 t. 

I 

SAO PAULO - 0 GCEA-SP, em inten~ao de ptantio, informa uma area provavel a scr p1antada, na 2a. sa~ 

fra de 1979, de 240 700 ha, devendo situar-se nos mesmos niveis da cultivada para a 2a. 
safra de 1978. Como rendimento medic, . inicialmente previsto, de 455 kg/ha , igual ao obtido em 
igual safra do ano anterior, e esperada uma co1heita de 109 400 t. Comunica, tambem, o GCEA-SP,que 
existem atualmente no estado, tres colheitas dentro do mesmo ano civil. A pr imeira safra teve sua 
colheita conc1uida em fevereiro. A segunda encontra-se em fase de plantio e a terceira {denominada 
"s11fra de inverno"), somente sera plantada em junho. Entretanto, com finalidades estatisticas, a 
"safra de inverno" sera informada · em conjunto com a "2a. safra". Informa ainda o GCEA-SP, que as 
variedades mais plantadas tem sido "ROSINHA" e "BICO DE DURO", enQuantoque a "CARIOCA" esta tendo 
pouca procura. 

PARAN~- 0 GCEA-PA comunica que, com base nas indica~oes ate agora disponiveis, e previsto o culti-
vo de area inferior a a1can~ada na 2a. safra de 1978 e que atingiu a 115 000 ha. A cultu 

ra encontra-se na fase de prepare do solo e plantio, principalmente no norte do estado, onde ja se 
realizaramaproximadamente65%daarea prevista para cultivo. Assim, em uma area provavel a ser pla.!:!_ 
tada de 100 000 ha e rendimento medic esperado de 400 kg/ha, superior em 46% da produtividade obt~ 
da na frustrada 2a. safra de 1978, e inicialmente prevista uma colheita de 40 000 t. Acrescenta o 
GCEA-PR,que o plantio .devera estar totalmente concluido ate o final de mar~o,quando tornar-se-a po~ 
sivel avaliar melhor a situa~ao da cultura. 

SANTA CATARINA - 0 GCEA-Sl-, em fase de inte_n~ao de plantio, informa uma are <.. provavel a ser planta-
da de 40 000 ha, superior em 19,23% da area colhida na 2a. safra de feijao de 1978. 

Como rendimento medic esperado de 600 kg/ha, superior em 94,17% da frustra ca safra do ano passado, 
e inicialmente prevista uma colheita de 24 000 t. Comunica ainda, o GCEA-SC, que houve atraso no 

.p1antio do feijao de 2a. safra devido a estiagem ocorrida no periodo janeiro/fevereiro. Com o rei
nicio das chuvas, o p1antio deveri ser iniciado 1ogo,com a conc1usao previs ~a para o final de mar~o. 

Preyo medic pago ao produtor no mes: 

Acre t tt t t t t t t t• t t t tIt tIt tt f I 

Amazonas .....•• , ...•....•••• 
Maranhao .•..........•......• 
Rio Grande do Norte ......••. 
A1agoas .................... . 
Sergipe .................... . 
Bahia .....•.................. 
Rio de Janeiro .............. . 
Sao Paulo .................. .. 
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Cr$/kg (* ' 

9,50 
8,67 
9,72 

8,96 
8,70 

10,90 
10,20 

7,80 

4,58 
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Parana 6,63 

Santa Catarina . . ...........•. 6,33 

Rio Grande do Su1 ... ......... 6,74 
Mato Grosso 
Mato Grosso do Su1 . .......... . 
Goi as ....................... . 

--- 8,22 

9,20 
13,50 

FEVERE I R0/79 

(*) Pre~o medio das variedades e tipos cultivados nas respectivas Unidades da Federa~ao. 

14. FUMO (em fo1ha) 

A produ~ao esperada de Tumo em fo1ha para 1979, em 2!! estimativa, nos Estados de Minas 
Gerais, Sao P~u1o, Parana, Santa Cataring, Rio Grande do Su1, Mato Grosso e Goias; em 1!! estimativa 
no Estado do Ceara, totaliza 367 677 t, sendo superior em 17,29% da obtida em 1978 na mesma area geQ 
griifica. 

Em re1a~ao a informa~ao de janeiro, quando foi estimada uma produ~ao esperada de 367 290 t nas Unida 
des da Federa~ao antes rc1acionadas (a exce<;ao do · Ceara·), ocorreu o acrescimo, neste mes, de apenas 
0,004%, devido a a1tera~oes na estimativa do Estado de Mato Grosso. 

Aguardam-se as primeiras informa<;oes dos Estados de A1agoas, Sergipe e Bahia para que possa ser co 
nhecida a estimativa da produ~ao nacional de fumo em fo1ha na safra de 1979. 

CEAR1\- 0 GCEA-CE informa, em 1~ estimativa, uma inten~ao de p1antio de 775 ha, superior em 3,33% da 
area co1hida na safra de 1978. Com a produtividade esperada de 480 kg/ha, e inic~a1mente pr~ 

vista uma produ~ao de 372 t. 

PARANA- As condi~oes c1imaticas domes de fevereiro, foram bastante favoraveis as atividades de co 
1heita do fumo. 

Ate este mes,aproximadamente 92% da area p1antada ja haviam sido co1hidos. 

Nas 1avouras ja co1hidas O-rendimento medio apresenta-se born,· 0 que ·revela 0 emprego de tecno1ogia! 
dequada pe 1 os fumi cultores. Como ja e notori o, o desenvo 1 vi men to verti gino so da cultura do fumo no 
Pais, nestas ultimas safras, e decorrencia direta de urn sistema bern planejado,de incentivos finance_!_ 
rose de assistencia tecnica,implantado pelas Industrias de Furno. 0 produto co1hido apresenta P! 
drao de qua1idade muito born, superando bastante o obtido na safra anterior. 0 "pre~o medio pago aos 
p"rodutores", desde o inicio da safra, mantem-se firme em torno de Cr$ 280,00 a arroba (15 kg), consj_ 
derado muito born pe 1 os fumi cultores, sen do es te, sem duvi da, o pri nci pa 1 i ncenti vo para a expansao 
da 1avoura. Em uma area plantada de 24 500 ha e produtividade esperada de 1420 kg/ha, e prevista 
uma colheita de 34 790 t, mantendo-se, neste mes, os niveis estimados em janeiro, ate que sejam co 
nhecidos os resultados finais da safra em mar<;o. 

MATO GROSSO - 0 GCEA-MT informa, em 2~ estimativa, com base em levantamentos rea1izados no periodo, 
que a area provavel a ser plantada e de 148 ha, superior em 25,42% do prognostico pr~ 

liminar de janeiro, em virtude da inten~ao de plantio de 30 novos hectares no municipio de SANTO AN 
T0NIO DE LEVERGER . Como rendimento medio esperado de 662 kg/ha, e aguardada uma produ<;ao de 98 t. 

Pre~o medio pago ao produtor no n~s: 
U.F. Cr$/kg 

Sergipe .. . . .. • .. .. .. . .. . . 10,00 
Parana ............. -...... 18,67 

Santa Catarina ........... 25,00 
Rio Grande do Su1 . . . . . . . . 18,69 
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15. JUTA (em fibra) 

A produ~ao nacional esperada de juta para 1979,em 2~ estimativa , e de 26 801 t, nao 
registrando a1tera~oes em rela~ao a estimativa de janeiro. 
Comparando-se a produ~ao esperada' nesta safra. com a obti da em 1978, quando fo A am produzi das 16 954t. 
verifica-se, ate o momento, urn acrescimo de 58,08%. 

PARA - 0 GCEA-PA comu~i ca que, no' de·correr do mes de n1ar~o, serao rea 1 i zados 1 e Jantamcntos especif.!. 
cos na regiao produtora de juta, notadamente nos municipios de OBIDOS E JURITI,objetivando a 

obten~ao de informa~oes mais seguras sobre a produtividade esperada para esta safra. 
0 represenlante da Comissao de Financiamento da Produ~ao {MA)no GCEA-PA informou que foram distri&uida'S, 
para plantio, 200 t de sementes nos Estados do Amazonas e Para, cabendo a este, cerca de 30 t. En 
tretanto, 0 orgao nao possui total controle sobre as quantidades efetivamente p1antadas, 0 que tO! 
na difici1 a e1abora~ao de estimativas previas de inten~ao de p1antio com base na quantidade de s~ 

.mentes distribuidas. Permanecem, neste mes, as estimativas 'de janeiro, ate qt.e, apos OS 1evantamen 
tos de mar~o,possa ser melhor avaliada a situa~io da GU1tura no Estado. 

Pre~o medio pago ao produtor no mes: 

Amao.zonas 

{*) Pre~o medio de cota~ao da fibra seca. 

16. LARANJA 

U.F. Cr$/kg (*) 

7,24 

A produ~ao esperada de laranja para 1979 em 22 estimativa para o conjunto dos Estado.s 
do Maranhao, Piaui, Paraiba, Pernambuco, Ser~ipe, Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goias; e em 1~ estimativa para 
os Estados do Ceara e Minas Gerais, tota1iza 38 934 669 mil frutos, superior e:n 1,30% da obtida em 
1978 na mesma area geografica. 

Refativamente a informa~io de janeiro, quando foi estimada para as Unidades da Federa~io acima me~ 
cionadas, exceto os Estados do Ceara e Minas Gerais, uma produ~ao de 36 498 621 mil frutos, ocorreu, 
neste mes, quando considerada a mesma area geografica, 0 acrescimo de 1,36%, por altera~oes nas est.!. 
mativas dos Estados de Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro, embora a redu~io verificada no Estado da Pa 
raiba . . Aguarda-se a primeira informa~io do Parana para que possa ser conhecida a estimativa da pr~ 

du~ao naciona1 de laranja na safra de 1979. 

CEAR~ - 0 GCEA-CE, em 1~ estimativa, informa uma area ocupada com pes em produ~io e destinada a co 
lheita, nesta safra, de 1 650 ha, superior em 3-,13% da area colhida em 1978. Com a produti

vidade esperada de 100 000 frutos/ha, igual a obtida na safra anterio~e inici almente esperada uma 
produ~io de 165 000 mil frutos. 

PARAlBA- 0 GCEA-PB informa o acrescimo de 13,19% na estimativa da area ocupa ua com pes em produ~io, 
em rela~io ao informado em janeiro, situando-a em 2 223 ha. Com a produtividade esperada 

de 95 223 frutos/ha, inferior em 15,55% da prevista anteriormente, e esperada agora uma colheita de 
211 680 mil frutos. 

SERGIPE- 0 GCEA-SE, apos novos levantan~ntos efetuados nas reg1oes produtoras , registra o acrescimo 
de 0,25% na estimativa da area ocupada com pes em produ~io, em rela~ao ao informado em j~ 

neiro, situando-a em· 17 333 ha. Inicialmente esta prevista uma produ~io de 1 438 500 mil frutos, com 
0 rendimento medio esperado de 82 992 frutos/ha. 
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BAHIA- 0 GCEA-BA comunica, em 2~ estimativa, que a area ocupada com pes em produ~ao nao acusa a1te
~a~oes, mantendo-se em 9 700 ha. Com a produtividade prevista de 74 130 frutos/ha, superior 

em 5,15% da inf?rmada em janeirc,e esperada agora uma produ~ao de 719 061 mil frutos. 

MINAS GERAIS- Em 1~ estimativa, o GCEA-MG informa uma area ocupada com pes em produ~ao de 25 396 ha, 
superior em 13,55% da colhida em 1978. Com a produtividade esperada de 69 870 fruto~ 

/ha,inferior em 3,39% da obtida na safra anterior,e inicialmente esperada uma produ~ao de 1 774 412 
mil frutos. 

RIO DE JANEIRO- 0 GCEA-RJ comunica que,-Por levantamentos realizados nas regioes produtoras, foi v~ 

rificado 0 acrescimo de 22,91 % na estimativa da area ocupada com pes em produ<;ao, d~ 
vido as novas areas que entram em processo produtivo nesta safra, situando-a em 32 367 ha. Coma pr~ 
dutividade esperada de 77 523 frutos/ha, -"igua1 a informada em janeiro, e aguardada uma produr,:ao de 
2 509 186 mil frutos. 

Pre¥o medio pago ao produtor no mes: 
U.F. 

Maranhao ........... . 
Sergi pe ............ . 
Rio de Janeiro ..•... 
Rio Grande do Su1 .. . 
Mato Grosso ........ . 
Mato Grosso do Su1 . . 

17. MALVA 

Cr$/cento 

30,00 
47,00 
52,00 
50,79 

. 26,05 
26,60 

Cr$/cx 40 ,8kg 

43,00 p/consumo 

A produr,:ao esperada de ma1va para 1979, em 1? estimativa, a n1ve1 naciona1, e de 
38 741 t, inferior em 2,61 %. da obt ida em 1978, quando foram produzidas 60 318 t. Re1ativamente a in 
forma~ao de janeiro, quando-- foi estimada uma produ~ao esperada de 31 852 t para os Estados do Amazo 

nas e Maranhao confirmam-se neste mes, os prognosticos anteriores, quando considerada esta mesma 
area geografica. 
Registra-se, neste mes, a 1! estimativa da safra de ma1va no Estado do Para. 

P·AR:It. - 0 GCEA-PA informa, em 1~ estimativa, uma area p1antada de 27 217 ha, inferior em 5,51~~ da 
area colhida em 1978. Com a produtividade esperada de 988 kg/ha, superior em 0,20% daobtida 

na safra anterior., e inicialmente prevista uma colheita de 26 889 t . Comunica ainda, o GCEA-PA,que 
foi constituida uma Comissao Tecnica Especia1izada (COTE/PA-!1ALVA), formada por representantes do 
IBGE, IFIBRAM, CFP e mATER, objetivando a e1abora~ao de urn estudo que possibilite me1hor contro1e 
estatistico desta fibra vegetal em todas as fontes de informar,:ao disponiveis . Parale1anente, serao 
obtidos indicadores atua1izados junto as industrias que operam com 0 produto e rea1izada s verifica 
~oes de campo nos municipios de OUREM e CAPITAO PO~O visando dirirnir duvidas re1ativas a area efe 
tivamente plantada e a produtividade esperada. 

Prer,:o medio pago ao produtor no mes: 

U.F. Cr$/kg (*) . 

Amazonas . . . . . . . . . . . ... • 7, 30 

(*) Pre~o medio de cotar,:io da fibra seca. 

25 



I BGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGRICOLA FEVEREI R0/79 

18. ~MONA (~ bagas) 

A produ~ao esperada de mamona em bag as para 1979 ,en 2a es tim a tiva, para o conjunto dos 
Estados do Maranhao, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Sao Paulo, Parana, Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul; en la estimativa para o Ceara, totaliza 320 250 t,_ sendo superior em l.,97%daobtidaem1978, 
na mesma area geografica. 

Relativamente ao mes de janeiro, quando foi estimado para OS estados anteriornente citados (exceto 
para o Ceara), uma produ~ao de 310 861 t, verificou-se, neste mes, a redu~ao te 3,93%, decorrentede 
altera~oes na estimativa do Estado de ·sao Paulo, embora tenha ocorrido acrescimo 'en Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul. 

Aguardam-se as primei ras estima ti vas do Pi aui, para que possa ser conheci da a estima tiva da prod~ 

~ao nacional de mamona na safra de 1979.' 

CEA~ - 0 GCEA-CE, em la estimativa, informa o acrescimo de 20% na estimativa da area plantada para 
esta safra, quando comparada a area colhida em 1978,agora com 36 000 ha. Coma produtivid~ 

deesperadade600kg/ha,~prevista, inicialmente,ull_lacolheitade2l 600t de baga!. de mamona. 

SM PAULO - 0 GCEA-SP informa que as la-vouras estao se ressentindo bastante dr;. fal ta de chuvas na re 
giao de PRESIDENTE PRUDENTE, principal zona de produ~ao da mamona no estado. Foi cons 

tatada a redu~ao de 40;57% na estimativa da area plantada em rela~ao a informc~ao de janeiro,ou se 
ja, de 34 327 para 20 400 ha, devido a d.eficiencia de umidade nos solos. t esperada agora uma pr.2_ 
du~ao de 25 100 t, com 0 rendimento medio previsto de 1 230 kg/ha. 

MATO GROSSO - 0 GCEA-MT informa, neste mes, o acrescimo de 18,77% na estimati va da produtividade e~ 
perada, situando-a em 1 506 kg/ha, decorrente da altera~ao do r~ndimento medio previ~ 

to, esperado nas lavourasdos municipios de Mato Grosso, ondeexisteml50 ha pl <.. ntados. Em una area 
plantada de 310 ha, igual a informada em janeiro, e esperada agora uma produ~dO de 467 t. 

MATO GROSSO DO SUL- A estimativa do rendimento medio esperado, acusa, neste mes, urn acrescimo de 
4%, prevendo-se agora, 1 273 kg/ha. Em uma area plantadu de 7 580 ha, igual a 

i nformada no mes anteri or-,--e esperada urn a ~rodut;ao de 9 651 t. 

Pre~o medio pago ao produtor no mes: 

19. MANDIOCA 

U.F. 
Bahia 
Sao Paulo ........... .. 
Parana .•..•..•........ 
Mato Grosso ......... .. 
Mato Grosso do Sul •... 

3,60 
4,75 
4,80 
3,30 

4 '10 

A produt;ao esperada de mandioca para 1979, em 2a. estimativa, para o conjunto das Unj_ 
dades da Federat;ao de Rondonia, Amazonas, Maranhao, Rio Grande do Norte, Para1ba, Pernambuco, Ala 
goas, sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, Santa Catarj_ 
na, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goias; em la. estima t iva nos Estados !o ~ 
ere e Ceara, totaliza 23 394 530 t. Comparando-se a p~odu~ao esperada nas Unidades da Federa~ao ~ 
cima citadas (a exce~ao de Rondonia, Acre e Ceara), com a colheita obtida em 1978, na mesma area ge.2_ 

.grafica, observa-se, ate o memento, urn acrescimo de apenas 0,19%. 

Aguardam-se as primeiras informa~oes dos Estados do Parae Piaui, para que pcssa ser conhecida a es 

timativa da produ~ao nacional de mandioca em 1979. 
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RONDONIA- 0 GCEA-RO, com base em novas 1evantamentos junto a reg1ao produtora de mandioca, informa, 
neste mes, 0 acrescimo de 72,05% na estimativa da area p1antada e destinada a co1heita .em 

1979, situando-a em 7 283 ha. Como rendimento media esperado de 12 011 kg/ha, inferior em 7,27% 
do anteriormente previsto, e aguardada uma co1heita de 87 476 t. Informa ainda, o GCEA- RO, que as 
varia~oes na atua1 es tin~tiva de area p1antada,oacorreram da incorpora~ao de novas areas cu1tivadas 
nos municlpios de PORTO VELHO e GUAJARA-MIRIM, cujas co1heitas deverao ocorrer durante oano de 1979 
e que nao haviam sido~etectadas. em 1evantamentos anteriores. 

ACRE - 0 GCEA-AC, em 1a. estimativa, informa uma area p1antada e destinada a co1heita, nesta safra, 
I , · 1 

de 11 660 ha, superior em 0,52% da area co1hida em 1978. Como rendimento media inicia1men 

te previsto de 13 000 kg/ha, inferior em 13,33% do obtido na safra anterior, e aguardada, pre1imina~ 
mente, uma co1heita de 151 580 t. 

AMAZONAS - 0 GCEA-AM, de acordo com 1evantamentos procedidos no perlodo, informa uma area p1antada 
e destinada a co1heita, nesta safra, de 66 942 ha, superior em 12,79% da estimada pre1i 

minarmente em janeiro. Com a produtividade.esperada de 12 000 kg/ha, igua1 a prevista, no mes pa~ 

sado, e aguardada uma co1heita de 803 304 t. 

CEARA- 0 GCEA-CE, em 1a. estimativa, informa uma area p1antada e destinada a co1heita, em 1979, de 
176 000 ha, superior em 0,57% da area co1hida na safra anterior. Com a produtividade esp~ 

rada de 10 000 kg/ha, superior em 11,11% da obtida em 1978·, e prevista uma produ~ao de 1 760 000 t. 

PARATBA - Novas 1evantamentos procedidos nas zonas produtoras da euforbiacea, 1evaram o GCEA-PB a 
situar a area destinada a co1heita, nesta safra, em 67 424 ha, inferior em 0,44~ da infor 

mada em janeiro. Com o rendimento media esperado de 9 046 kg/ha, inferior em 0,67% do anteriormen 
te previsto, e aguardada uma produ~ao de 609 886 t. 

ALAGOAS - 0 GCEA-AL, com base em 1evantamentos procedidos no per1odo, informa, neste mes, a redu~ao 

de 7,38% na estimativa da area p1a~tada e destinada a co1heita em 1979, situando-a em 
41 677 ha. Como rendimento media esperado de 10 019 kg/ha, inferior em 0,80% do anteriormente pr~ 
visto, e estimada agora uma produ~ao de 417 558 t. Observa o GCEA-AL, que de urn modo get·a1, tem h2_ 
vido retra~ao na area de cu1tivo da mandioca em varias · regioes do estado, notadamente nosmunicipios 
de PALMEIRA DOS TNDIOS, VICOSA, UNIAO DOS PALMARES e PORTO CALVO. 

BAHIA- 0 GCEA-BA, de acordo com recentes informa~oes provenientes das Comissoes Regionais de Est2_ 
tlsticas Agropecuarias atuantes nas regioes produtoras de mandioca, registra, neste mes , a 

redu~ao de 1,43% na estimativa da area p1antada e destinada a co1heita, nesta safra, situando-a em 
28$ 800 ha. Como rendimento media esperado de 14 957 kg/ha, inferior em 3,50% do inicia1mente pr~ 
vis to, e aguardada agora uma co1heita de 4 319 582 t. Acrescenta o GCEA-BA, que as a1 terac;oes ocorrJ.. 
das nas estimativas foram motivadas por perdas de areas de 1avouras cu1tivadas proximas ao Rio SAO 
FRANCISCO, em vi rtude das chei as ocorri das no per1odo, com refl exos neg a ti vos, tambem, para a prod~ 
tividade esperada. 

MINAS GERAIS- Levantamentos proccdidos nos municipios .produtores de mandioca 1evaram o GCEA-MG a 
situar em 124 546 ha a area p1antada e destinada a co1heita de 1979, registrando-se 

a redu~ao de 1,64% em · re1a~ao a estimativa ae ja'neir6. Como rendimento media esperado de 15 043 
kg/ha, superior em 1 , 72% do anteri ormente pre vis to, e aguardada uma .produc;ao de 1 873 581 t. 

ESPTRITO SANTO - 0 GCEA-ES CQmunica que no municipio de SAO MATEUS ocorreram perdas de areas p1ant2_ 
das nas regioes baixas, devido as chuvas intensas, seguidas de cheias, no norte do 

estado. Entretanto, somente em marc;o torna-se-a poss1ve1 a ava1iac;ao das areas efetivanoente perdj_ 
das, quando serao procedidas as a1terac;oes nas estimativas de co1heita. Assim, em uma area p1ant2_ 
da e destinada a cofheita, em 1979, em 44 000 ha, e rendimento media esperado de 14 000 kg/ha, e 2_ 

guardada uma produ~ao de 616 000 t, mantendo-se os prognosticos de janeiro. 
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RIQ DE JANEIRO- 0 GCEA-RJ, apos.novos 1evantamentos de campo, informa, neste mes, o acrescimo de 
9,54% na estimativa da ir~a p1~ntada e destinada i co1heita e~ 1979. Com a produ 

tividade prevista de 14 348 kg/ha, i'gua1 a infonnada em janeiro, e estimada uma produ«;ao de 229 209 t~ 

MATO GROSSO DO SUL - FacEf a inclusao de novas. areas p1antadas nos municipios d~ CORUMBA e LADARIO, 
cujas co1heitas ocorrerao em 1979, a estimativa da area plantada e destinada a 

co1heita, nesta safra, acusa o acrescimo de 8,75%, situando-se em 34 471 ha. ;oma produtividade es 
perada de 15 000 kg/ha, igua1 a prevista em janeiro, e estimada agora uma co1reita de 517 065 t. 

Pre«;o medio pago ao produtor no mes: 

20. MILHO 

U.F. 

Acre 1,30 
Maranhao ..•••••...•.• ~. 0,48 
Rio Grande do Norte •... 0,52 
A1agoas 0,73 
Sergipe ................ 0,53 
Bahia .........•........ 0,65 
Sao Paulo •.••••........ 0,55 
Santa Catarina ......... 0,35 
Mato Grosso ..••.•. : .... 1,28· 
Mato Grosso do Sul ..... 1,10 

A produ«;ao esperada de mi1ho para 1979, em 2a. estimativa, parct o conjunto das Unida 
des da Federa«;ao de Rondonia, Amazonas, Maranhao, Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, 
Bahia (1a. safra), Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sio Paulo, P ~ rani, Santa Catarina, 
Rio Grande do Su1, Mato Grosso, Mato Grosso do Su1 e Goias; e em 1a. estimati 1a para os Estados do 
Acre, Parae Ceara, tota1iza 16 910 398 t. Aguardam-se as primeiras estimati1as dos Estados deAl~ 
goas, Sergipe e Bahia (2a. safra), para ser _conhecida a estimativa da produ«;io naciona1 de mi1ho na 
safra de 1979. 

Em re1a~io i infonna«;io de janeiro, q~ando foi estimada para as . Unidades da F~dera«;ao acima mencio 
nadas (a exce«;io dos Estados do Acre, Para e Ceara), a produ«;io de 16 772 139 t, ocorreu, neste 
rnes. quando cons i derada a mesma area geogrifi ca' a redu«;io de 1 ,41%' decorrente de a ltera«;oes das e~ 
timativas no Territorio de Rondonia enos Estados da Bahia (1a. safra), Minas Gerais, Rio de·Janei 
ro, Sao Paulo, Santa Catarina, Mato GrossoeMato Grosso do Sul, embora os acrescimos verificados·no 
Amazonas, Paraiba e Goias. 

RONDONIA- 0 GCEA-RO, em 2a. estimativa, informa uma area p1antada de 26 233 ha, superior em 7,15% 
da informada em janeiro. Como rendimento medio esperado de 1 43S kg/ha, inferior em 

9,44% do anteriormente previsto, e aguardada agora uma produ«;io de 37 749 t. 

ACRE- 0 GCEA-AC, informa, em 1a. estimativa, uma area.p1antada de 16 674 ha inferior em 2,21% da 
area co1hida na safra anterior. Com a produtividade inicia1mente estil.1ada em 1 200 kg/ha, e 

esperada uma produ«;io de 20 009 t . 

AMAZONAS - 0 GCEA-AM i nforma, nes te mes, o acrescimo de 29,02% na area p1 antJda, s ituando-a em 7 096 
ha. Com o rendimento medio previsto de 1 000 kg/ha, e esperada u.na produ«;ao de 7 096 t. 

PARA - 0 GCEA-PA, em 1a. informa«;io sobre a safra de milho de 1979, estima uma area p1antada de 
66 328 ha. Com a produtividade prevista de 955 kg/ha, e inicia1mente esperada uma producio de 

63 339 t. 
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CEA~ 0 GCEA-CE informa, em la. estimativa, uma area provavel a ser plantada de 520 000 ha. Com 

0 rendirnento media, inicialmente estimado,' de 560 kg/ha, e esperada uma produc;ao de 291 200 t. 

PARATBA- 0 GCEA-PB, em 2~. eitimativa, informa uma irea provivel a ser plantada, nesta safra, de 

282 753 ha, superior em 4,~6% do prognostico do ~1es de janeiro. Com a produtividade esp~ 

rada de 619 kg/ha, e previst.a uma co1heita de 175 068 t. 

BAHIA (la. safra) - 0 GCEA-BA informa que em deco1·rencia das enchentes do Rio Sao Francisco, causa 

das pel as intens~s precipitac;i:ies pl uviais no periodo, 0 rendimento media esper~ 

do acusa urn decrescimo de 5,00%, situand_g.-se agora em 684 kg/ha. Apesar de ser mantida, neste mes, 

a estimativa da irea p1antada informada em janeiro , ou seja, 230 000 ha, hi perspectivas de terem 

ocorrido perdas de areas cultivadas, o que podera ser confirmado em investigac;oes que serao reali 

zadas logo apos baixarem as iguas. A produc;ao esperada e agora de 157 320 t. 

MINAS GERAIS Em vi-r tude das chuvas excess i vas que se aba teram sabre o es tado mi nei ro no r.:·2s em re 

ferencia, a estimativa da irea plantada com mi1ho apresenta o decrescimo de 4,27%, si 

tuando-se agora em 1 615 408 ha. Com a produtividade prevista de 1 567 kg/ha, inferior em 2,85% da 

informada no mes anterior, e esperada uma produc;ao de 2 531 040 t. 

RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ registra, em re1ac;ao ao mes anterior, o acrescimo de 3,75% na estimativa 

da ar~a p1antada, agora com 36 542 ·ha. Com a produtividade esperada de 9CJ kg/ha, 

inferior em 20,70% da informada em janeiro, face aos efeitos prejudiciais das condic;oes climiticas 

adversas •. e esperada uma produc;ao de 32 887 t. 

SAO PAULO - 0 GCEA-SP comunica que, gera1mente, a cu1tura do milho no estado apresenta-se co~ born de 

senvolvimento, sendo es perada, para a presente safra, uma razoive1 produc;ao. Na regiio 

de CAMPINAS o aspecto gera1 das lavouras e considerado muito born, especi a1mente para as semeadas ate 

outubro. As cu1t i vadas de novembro em diante senti ram as condic;oes adversas de c1ima ve,-ificodas no 

mes de janeiro. 

Nas regioes de BAURU, MARTUA e PRES IDENTE PRUDENTE, as 1 avouras for am 1 evemente prejudi cad=. s pe 1 a 

estiagem, estando prevista, inicia1mente, uma reduc;io em torno de 5% na estimativa do rendi:-.ento ~~~ 

dio esperado. Assim, em uma irea p1antada de 1 124 600 ha, igua1 a informada no mes antericr e re~ 

dimento medi 0 pre vis to de 2 039 kg/ha, inferior em 2, 90% do esperado em janeiro, e agora est i .~ada uma 

colheita de 2 293 .100 t. 

SANTA CATARINA- 0 milho, na maior parcela da irea plantada, nesta safra, encontra-se na fase de tr~ 

tos culturais e em algumas lavouras, iniciando a colheita. No periodo em refere~ 

cia, as lavouras · plantadas com antecedencia (periodo de julho/agosto/78), ja foram colhidas, e suas 

produc;oes nao foram afetadas pela estiagem. Nas regioes onde a· plantio foi realizadoe;:;setsmbro/o~ 

tubro do ana passado, a seca coincidiu com a fase de florac;ao (janeiro), influindo sensive1:-ente no 

mau desenvolvimento das plantas. Finalmente, nas regioes onde o cultivo realizou-se mais t2rdiame~ 

te (nov/dez), as lavouras tiveram seu desenvolvimento vegetativo parcialmente afetado; r.1as, com o rej_ 

nicio das chuvas, recuperaram-se completamente. Observa-se, entretanto, que a estiager.1 atingiu com 

maior intensidade as area plantadas nas Microrregioes Homogeneas CAMPOS DE CURITI BANOS, COL Sil iAL DO 

RIO DO PEIXE e COLONIAL DO OESTE CATARINENSE, que representam 85% do cultivo total de milho no esta 

do. Assim, em uma irea plantada de 1 097 647 ha, igual a estimada em janeiro e produtividade esp~ 

rada de 1 844 kg/ha , . inferior em 8 ,30% da anteri ormente i nformada, e esperada uma produ~ao de 

2 023 599 t. 

l·iATO GROSSO- Segundo o GCEA-MT,a estimativa da area plantada no estado, para a . safra de milho de 

1979, atinge a 78 64~ ha, superior em 0,14% da informada em janeiro. Cor.1 o 1·endimen 

to media esperado de 1 523 kg/ha, inferior em 0,20% do estimado no mes anterior, e agu~rdad: ur.la pr~ 

duc;io de 119 752 t. 
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MATO GROSSO DO SUL- As informa~oes provenientes das zonas de produ~ao permitem registrar,em 2a. e~ 

timativa, uma area plantada de 102 761 ha. Como rendiment o media previsto.de 
1652 kg/r.a, inferior em 5,28% do informepreliminardejaneir·o,e aguardadaumaprodu~ao de 169 737 t. 

GOlAS- 0 GCEA-GO, por .novos levantamentos efetu~dos no periodo, informa o ac rescimo de 2,96% na e~ 
t 1mativa da area cultivada, para esta safra, en real~ao ao prognostico de janeiro, situan 

do-a agorc.. em 844 300.ha. Como. rendimento media espe ado de 1 980 kg/ha, super:ior em 10% do infor 
mado ' ante r iormente, e prevista uma colheita de 1 671 714 t. 

Pre~o med o pago ao produtor no mes: 

21. PIMENTA-00-REINO 

U.F. 

Rondonia ..........•.... 
Acre •....•.......•.•.... 
Amazonas ...•.•...•...... 
Maranhao .............. . 
·Rio Grande do Norte ... . 
A1agoas ........ •.••.... 
Sergipe ............... . 

.Bahia ................. . 
Rio de Janeiro ......... . 
Sao Paulo ............ .. 
Parana ...........•..... 
·Santa Catarina ........ . 
Rio Grande do Sul ..... . 

Mato Grosso ........... . 
Mato Grosso do Sul .... . 

Cr$® 

4,03 
2,90 
3,20 
3,00 
3,72 

2,10 
3,03 
2,80 
2,60 
2,85 
1 ,92 
2,50 
2,93 

2,93 
3,00 

A produ~ao esperada de pimenta-do-reino · para 1979, em 2a. estima t iva, para os Esta 
dos do Amuonas e Paraiba; em l .a estimativa para Mato Grosso, totaliza 402 t, nao apresentando alte 
ra~oes re l ativamente a co1heita obtida em 1978, na mesma area geografica . 

Aguarda-se a primei ra informa~ao do Estado do Para, principal produtor brasileiro, para ser conheci 
da a esti nativa da produ~ao nacional de pimenta-do-reino na safra de 1979. 

MATO GROSSO - 0 GCEA-MT registra, em 1a. estimativa, uma area ocupada com pes em produ~ao e destina 
da a colheita, nesta safra, de 81 ha, sHuando-a nos mesmos nfveis da area colhida em 

1978. Como rendimento medio previsto de 1 370 kg/ha, igual ao obtido na safra anterior, e esper~ 

da, prel iminarmente, uma produ~ao de 111 t. 

Pre~o me io pago ao produtor no mes: 

22. SISt.L(em fibra) 

U.F . 

Ama zonas 

Cr$/kg 

17,20 
Mato Grosso ............ ·......... 26,67 

A produ~ao nacional esperada de sisal para 1979, em 2a. estimati va, e de 202 846 t, 
superior em 0,46% da prevista em janeiro, decorrente de altera~oes nas estimat i vas do Estado da Pa 
raiba. 
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Em re la~ao a produ~ao obtida em T978, quando foram colhidas 201 733 t, a atual estimativa mostra-se 

superior em apenas p,55%. 

PARA!BA- 0 ·GCEA-PB, de.acordo com levantamentos procedidos no periodo, informa uma area ocupada 
com ,pes em produ~ao e ,destinada a colheita, nesta safra, de 102 079 ha, superior em 1,35% 

da informada preliminarmente em janeiro. Como rendimento medio esperado de 991 kg/ha, inferior em 
0,40% do, anteriormente previsto, e aguardada uma colheita de 101 136 t. Sendo , o sisal, uma cul 
tura cuja co 1 he ita e fun~ao di reta do me rca do, ou seja , . do ni ve 1 de"pre~os pagos aos produtores ", se 
a cota~ao e de razoavel a boa, 0 produto e co1hido, caso contrario, e deixado no campo a espera de 
me1hores. ofertas. Assim,as.atuais estimativas tern carater pre1iminar ate que . haja estabi1idadenas 

cota~oes para a atua1 safra. 

rre~o medic pago ao produtor no mes: 

U.F. Cr$/kg (*) 

Rio Grande do Norte ... 4,50 

(*) Pre~o medic de cota~ao da fibra seca . 

23. SOJA 

A produ~ao nacional esperada de soja para 1979, em 2a. estimativa, ede 10 616 504 t, 
inferior em 2, 37% da prevista em janeiro, devido a redu~oes nas estimativas dos Estados de Sao Pau 
lo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, embora tenham sido verificados _acrescimos em 1·linas Gerais, 

Mato Grosso e Goias. 

Em rela~ao a produ~ao obtida de 1978, quando foram co1hida·s 9 534 717 t, a atual safra, ate o peri'E_ 
do em referencia, mostra-se superior em 11,35%. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG informa que os traba1hos de investiga~ao conduzidos pe1as Comissoes RegiE_ 
nais de Estat1sticas Agropecuirias nas regioes produtoras de soja, 1evam a uma area 

p1antada de 118 311 ha, superior em 3,25% da informada em janeiro. Com a produtividade esperada de 
1 492 kg/ha, superior em 0,47% da antel"i ormente pre vista, e aguardada uma produ~ao de 176 486 t. 

SAO PAULO- Segundo o GCEA-SP, na regiao de RIBEIRAO PRETO ha 1avouras de soja com born desenvolvi 
mento vegetative, sendo· esperada boa produtividade. Nas areas p1antadas com variedades 

precoces, a colheita ja teve infnio. 

0 produto colhido esta cotado em Cr$ 280,00/saco de 60 quilos. Na regiao de SOROCABA as lavouras es 
tao nas fases de flora~ao forma~ao das vagens e dos graos, apresentando desenvo1vimento regular. Fa 
ce a estiagem de janeiro,ocorreram preju1zos de pequena menta. 

Em CAMPINAS as 1avouras atravessam as fases de flora~ao e forma~ao de vagens, registrando-se preju_I 
jos pela falta de chuvas. 0 produto alcan~a cota~oes de Cr$ 240,00 a 265,00/saco de 60 qui1os. Ja 
na regiao de MAR!LIA, a situa~ao parece ser mais grave pois, apos as perdas verificadas, o aprove~ 

tamento economi co da produ~ao remanescente es ta dependendo di retamente da ocorrencia de chuvas. Ass i m, 
em uma area plantada de 545 500 ha, igua1 a estimada em janeiro e rendimento medio previsto de 
1 662 kg/ha, inferior em 7,67% do informado anteriormente,e esperada uma produ~ao de 906 300 t. 

SANTA CATARINA .- 0 GCEA-SC informa que a soja se encontra na fase de tratos culturais. Em uma area 
plantada de 510 525 ha, igual a prevista no mes anterior, e produtividade esperada 

de 913 kg/ha, inferior em 23,79% da i nfonnada anteri ormente, e agora agua rdada uma produ~ao de 
466 298 t. 
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A estiagem que asso1ou as 1avou,ras 1oca1izadas nas Microrregioes Homogeneas CAMPOS DE CURITIBANOS, 
COLONIAL DO RIO DO PEIXE e COLONIAL DO OESTE CATARINENSE e que representam 92% da produ~aoestadua1, 
afetou sensive1mente o desenvo1vimento da cu1tura, estimando-se uma redu~ao da produ~ao prevista,na 
ordem de 30%. 

Nas regioes onde sao cu1tivadas variedades de cic1o tardio, apes a reinicio das chuvas,as perspecti 
vas de recupera~ao das 1avouras, sao a1entadoras. 

Os contratos de venda estao sendo efetuados na base de Cr$ 360,00 o saco de 60 qui1os, para entrega 
do produto em abri1/maio e pagamento em_ju1ho. 

MATO GROSSO- 0 GCEA-MT, registra, neste mes, o acrescimo de 0,05% na estimativa da area p1antada, 
situando-a em 19 130 ha. ~om 0 rendimento medio previsto de 1 385 kg/ha, superior em 

0,22% do informado anteriormente, e agora esperada uma produ~ao de 26 503 t. 

MATO GROSSO DO SUL - As informa~oes provenientes do interior do Estado, dao conta de que a estimati 
v.a da area plantada experirn~nf6u um acrescimo de 0, 76%, alcanc;ando agora 

572 918 ha, devido a constata~ao de no~as areas cultivadas nos municipios de COXIM e PEDRO GOMES. 
Com a produtividade prevista de 1 424 kg/ha, inferior em 9,41% da estimada anteriormente, e esper~ 

da agora uma produc;ao de 815 947 t. 

GOlAS - 0 GCEA-GO, de acordo com novos levantamentos procedidos no periodo, comunica o acrescimo de 
9,58% na estimativa de area p1antada com soja, situando-a em 153 740 ha. Com a produtivid~ 

de prevista de 1 500 kg/ha, superior em 7,14% da informada em janeiro, e esperada uma produc;ao de 

230 610 t. 

Pre~o medio pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Sao Paulo 4,35 
Santa Catarina ................ 6,00 
Rio Grande do Su1 .. .. .. .. . .. .. 4,01 

24. TOMATE 

A produc;ao esperada de tomate para 1979, em 2a. estimativa, para os Estados do Mar~ 

nhao, Paraiba, P'ernambuco, t~inas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, San~ C~ 
tarina, Rio Grande do Su1, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goias; em la. estimativa para Ceara, t~ 
ta1iza 1 268 902 t, inferior em 5,81% da obtida em 1978, na mesma area geografica. 
Aguardam-se as primeiras informac;oes dos Estados de Sergipe e Bahia para ser conhecida a estimativa 

da produc;ao nacional de tomate na safra de 1979. 
Em rela~ao a informac;ao de _janeiro, quando foi estimada para as Unidades da Fe~erac;ao antes_ discri 
minadas, a excec;ao do Ceara, uma produ~ao de 1 230 188 t, registra-se, neste mes, na mesma area ge~ 
grafica 0 acrescimo de 1,20%, decorrente de alterac;oes nas estimativas dos Estados da Paraiba, Rio 

de Janeiro e Mato Grosso, embora a reduc;ao observada em Minas Gerais. 

CEARA_ 0 CGEA-CE, em la. estimativa, informa uma area'provavel .a ser plantada, nesta safra, de 
800 ha, superior em 14,29% da area co1hida em 1978. ' Com a produtividade esperada de 

30 000 kg/ha, superior em 1,14% .da obtida na safra anterior, e inicialmente prevista uma colheitade 

24 000 t. 

PARATBA _ 0 GCEA-PB, apos novos levantamentos nas zonas produtoras de tomate, registra, neste mes. 
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o acr~scimo de 3,58% na estimativa da .irea plantada, situando-a ~m 1 331 ha. Como rendi 
mento medio esperado de 35 458 kg/ha, superior ~m 5,22% do informado em janeiro, ~ aguardada uma 

produ~ao de 47 , 194 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG, com base em fevanta:nentos conclu'idos no periodo, infonna uma area plantada 
de 3 530 ha, inferior em 0,20% da estimada em jarteiro. Com a produtividade esperada 

de 33 052 kg/ha, inferior em 1,88% da prevista no mis anterior,~ estimada uma produ~~o de 11 6 674~ 

ESPIRTTO SANTO- 0 GCEA-ES comunica que o tomate foi prejudicado pelas chuvas intensas , seguidas de 
cheias, ocorridas no norte do estado capixaba. Entretanto, a partir do mis demaio, 

~ esperado que as lavouras deverao reagir favoravelmente, devido as condi~oes climaticas ge ralmente 
propicias naquele periodo, e que provavelmente deverao minimizar as perdas. Assim, o GCEA-ES deci 
diu manter os atuais prognosticos de colheita ate melhor aval i a~ao da situa~~o da cul turano estado. 
Em uma area plantada de 1 093 ha e rendimento medio esperado de 45 310 kg/ha, e agu ardada uma prod~ 
~ao de 49 524 t. 

RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ, de acordo com novas informa~oes procedentes das regioes produtoras da 
solanacea, registra, .neste mes, 0 acrescimo de 25,58% na estimativa da area plant~ 

da, situando-a em 1 458 ha. Com a pr,odutividade esperada de 43 806 kg/ha, igual a anteriormente 

prevista, ~ estimada u~a colheita de 63 869 t. Infonna ainda, o GCEA-RJ, que e p~ssivel a ocorre~ 

cia de nov~s cultivos nas areas atingidas pelas enchentes face ao excesso de chuvas no periodo j~ 

neiro/fevereiro. P6r outro lado, como o tomate e plantado nessa Unidade da Federa~ao, durante todo 
0 ano e, considerando OS bons pre~os ofertados para 0 produto, e possrvel que ocorra expansao da a 
rea plantada, por oqasiao dos proximos levantamentos. 

PARANA- o·GCEA-PR comunica que ate o fin al do periodo, ce rca de 88% da area cultivada como pro d~ 
to, nesta safr~, ja haviam sido colhidos. Foram colhidos , aproximadamente, 57 5 ha, t endo 

sido obtido, nas lavouras' ja colhidas, urn rendimento medio de 46 387 kg/ha, ligeiramente aquem 
do previsto anterionnente. Restam ainda, por colher, 75 ha, dos quais 70 ha est~o situados no "ci~ 

tur_ao verde" de CURITIBA e 5 ha na Microrregiao Homogena ALTO RIO NEGRO PARANAENSE. 
A principal area produtora do '' estado, a t·1icrorregiao Homogenea de CURITIBA, colheu, ate este mes , 
cerca de 10 650 t, segui ndo-1 he a Mi erorregi"~o Homogenea de WENCE SLAU BRAZ com 4 406 t e a do NORTE 
NOVO DE APUCARANA com 3 150 t. 

Salienta que, embora a colheita na regi ao de WENCESLAU BRAZ j a se tenha co ncluido, as aten~oes 
voltam-se novamente para esta re.giao · em vista da dependencia das condi~oes climaticas, aliada ao 

risco assumido pelos tomaticultores, cujo plantio e possivel executar ate tres vezes por ano. Assim, 
face aos novos cultivos que se efetuam nes sa Microrregiao, mantem-se neste mes, as estimativas de 
colheita de janeiro, ate me1hor avalia~ao da situa~ao ·da cultura no estado. Em uma area plantada de 
650 ha e produtividade prevista de 50 000 kg/ha, e esperada uma produ~ao de 32 500 t. 
Nos p1antios ainda remanescentes, foi observada a ocorrencia de pragas, co~o a "Laga rta Rosca", 

"Pu1goes" e "Vaquinhas" e mo1estias como a "PINTA PRETA", "REQUEIMA" e "SUPTORIOSE" , porem, com in 
tensidade reduzida. 
A zona de maior produtividade a1can~ada nesta safra de tomate situa-se em 1avouras da ~1i cro rregiao 

Homogenea NORTE NOVO DE LONDRINA, que atingiram a media de 58 972 kg/ha de frutos. 

MATO GROSSO - 0 GCEA-MT, face a cons ta ta~ao de mai s 10 ha p 1 antados com toma te no municipio de V~RZ EA 
GRANDE, comunica, neste mes, uma area total plantada de 54 ha . Com a produtividadee~ 

perada de 34 259 kg/ha, inferior em 1,30% da anteriormente .prevista, e esperada colher agora uma pr~ 

du~ao de 1 850 t. 
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Prevo medio pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Maranhao ........................ 
Serg1pe ........................ . 
Sio Paulo ..................... .. 
Santa Catarina ................. . 
Rio Grande do Sul .............. . 
Mato Grosso 

25. TRIGO 

7,00 
6,50 
2,78 
3,00 
4,30 
7,60 

FEVEREIR0/79 

A produyao esperada de trigo para 1979, em la. estimativa, para o conjunto das Unid~ 
des da Federayao de Sao Paulo, Parana, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, totaliza 1 955 910 t. 
Nos estados acima citados, i exceyio de Mato Grosso ~o.Sul, esta estimativade produ~ao apresenta-se 
superior em 66,05% da obtida na frustrada safra do ano anterior, e que atingiu a 1 141 805 t, qua~ 

do considerada a mesma area geografica. Aguarda-se a primeira estimativa do Estado do Rio Grande do 
Sul, para ser conhecida a previsio da produyio naci~nal de trigo para a safra de 1979. 

SAO PAULO - 0 GCEA-SP, em la. estimative, informa que a area provivel a ser plantada, nesta safra, 
atinge a 168 440 ha, igual i area colhida no ano anterior. Com o rendimento inicialmen 

te previsto em 521 kg/ha, igual ao obtido na safra passada, e esperada, preliminarmente, uma prod~ 

vio de 87 810 t, nos mesmos nlveis da ultima safra. 

Salienta, o GCEA-SP, que dados mais concretos sobre a cultura estio sendo levantados no campo e p~ 

derio estar. disponiveis ja no relatorio de maryo. 

PARANA- Informa o GCEA-PR _que a disponibilidade de sementes de trigo, noestado,atingia a 4 900 000 
sac as de 50 kg, ~ndo que des tas, foram vendi das, para os .es tados vi zi nhos, cere a de 400 000 

sacas, permanecendo em estoque no Parana, 4 :500 000 sacas, reservadas para o uso na safra de .1979. 
Conside.rando a densidade media de 150 kg/ha de sementes, e estimado que poderao ser semeados 1 410 000 
ha, ficando urn excedente de sementes em reserva para possiveis replantios. Em rela~ao a area colhi 
da em 1978 e que foi de 1 345 093 ha, a atual previsao apresenta-se superior em 4,83%. Com a pro.d~ 
tividade 1nicialmente prevista em 1 277 kg/ha, e aguardada uma produyao de 1 800 000 t. 

No norte e oeste do estado, onde a cultura e cultivada mais precocemente, o plantio ja foi iniciado; 
as variedades PARAGUAI-281, JUPATECO, INEA e IAC-5, foram as mais largamente semeadas. 

0 preyo mlnimo qe garantia, p·ara esta safra, e de Cr$ 324,00/saca de 60 kg. 

SANTA CATARINA - 0 GCEA-SC, em la. estimati'la da irea a ser plantada nesta safra, informa o provavel 
cultivo de 9 000 ha, superior em 93,18% da area colhida em 1978 e que atingiu a 

4 659 ha. Com a produtividade 1n1cialmente prevista de 900 kg/ha, superior em 4,90% do obtido na s~ 
fra passada, i esperada uma produyio de 8 100 t. 

A cultura esti na fase de preparo do solo, ocorrendo boa disponibilidade de sementes, cuja procura 
i intensa, o que faz prever uma expansio sensivel da irea a ser cultivada. 

MATO GROSSO DO SUL- Informayoes procedentes da zona triticola do.estado, revela, em intenyao de 
plantio, uma area provivel a ser ·plantada de 60 000 ha. Com a produtividade . . 

prevista de 1 000 kg/ha, i esperada 1nicialmente uma produ~ao de 60 000 t. 

A acentuada expansio verif1cada na est1mativa da area a ser plantada, se deve, principa1mente, aof~ 
nanciamento estabelecido e· na base de Cr$ 4.300,00 por ha, o que possibilita ao agricultor o empr~ 
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go de ·insumos modernos em niveis adequados , notadamente fert ilizantes. Caso nio haja falta de se 
mentes para o plantfo, a ·area,inicialmente estimada em 60 000 ha, poderi ser ampliada. 0 pre~o de 
garatia oficial para essa regiio e de Cr$ 327,00 a saca de 60 kg. 

26. UVA 

A produ~ao nacional esperada de uva para 1979, em 1! estimativa, e de 674 617 t,s~ 
perior em 0,66% da obttda nil safra anterior, quando foram colhidas 670 180 t. 

Em r:-ela~ao a informacio de janeiro, quando foi estimada para os Estados de Minas Gerais, Sio Paulo, 
Santa Catarina e. Rio Grande .do Sul, uma producao de 660 081 t, observa-s~neste mes, na mesma irea 
geografica, uma reducio de 1,05% decor~nte de altera~oes nas estimativas dos Estados de Minas Ge 
rafs e Sao Paulo . 

E apresentada, neste mes, a 1~ informacio do Estado do Parana. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG comuni ca o decrescimo de 0,49% na estimati va da area ocupada com pes em pr~ 
ducio, situando-a em 1 o'22 ha. Como rendi mento medio esperado de 6 677 kg/ha, infe 

rior em 0,24% do previsto em janeiro, e esperada agora uma producio de 6 824 t. 

SXO PAULO - 0 GCEA-SP, de acordo com novos 1 evantamentos procedi dos no peri odo, i nforma uma i rea ocu 
pada com pes em .Producio de 8 700 ha, inferior em 5,43% da estimada no mes anterfo~ Com 

a produtividade esperada de 14 494 kg/ha , representando um acrescimo de 0,26% em relacio a prevista 
no mes de janeiro, e aguardada uma colheita de 126 100 t. Comunica ainda, o GCEA-SP, que a varied! 
de •Italia" vem alcancando o rendimento medio de 16 000 kg/ha, ou seja, 2 000 caixas de 8 kg, forma 
de embalagem utilizada para a. comercializacao do produto. Em MOGI · DAS CRUZES, grande centro produ
tor de uva "Italia", a colheita ja foi iniciada, estando o produto cotado a Cr$ 170,00/caixa. Em 
S~ MIGUEL .ARCANJO efetuou~ seacomercializacio de 6 000 caixas da "I taliaN ao preco de Cr$ 130,00/ 
/cafxa. Exis.tem em Sio Paalo 37 575 mil pes em producao e 1 445 mil pes novos de uva de diversas 
castas. 

PARAN~ ,. 0 GCEA-PR, confonne levantamentos procedidos, informa,em 1A estimativa, uma area ocupada com 
.pes em producao, nesta safra, de 2 460 ha, sendo superi or em 7,94% da area colhida na S! 

fra de 1978. Como rendimento medio esperado de 7 500 kg/ha, aguarda-se uma producio de 18 450 ~. 

A cultura encontra-se na fase final de colheita,com 95% da area produtfva ji colhidos. 

Preco medfo pago. ao produtor no mes : 
U.F. 

Santa Catarina 
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·Produtos de segunda prioridade, para fins de informa9ao 

1. ALHO 

A produ~ao esperada de alho para.l979, em 2a. estimativa, para os Estados do Rio Gra_!!. 
de do Norte, Pernambuco e Goias e em la. estimativa nos Estados do Ceara e Sao Paulo totaliza 4 483 
t, sendo s4perior em.40,40% da obtida na safra de 1978, na mesma area geografica. 

Aguardam-se as primeiras estimativas sobre a safra de alho nos Estados do Piaui, Bahia, Minas Ge 
rais, Espirito Santo, Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; para que possa ser conhecida a es 
timativa da produ~ao nacional de alho na safra de 1979. 

CEARA - 0 GCEA-CE, nesta l.a. informa~ao, comunica o acrescimo de 4,55% na estimativa da area plant~ 
da para esta safra, em rela~ao a area colhida· em 1978~ situando-a em 115 ha. Com a produt_!_ 

vidade prevista de 4 852 kg/ha, superior em 1,08% da obtida na safra anterior, e esperada, inicial
mente, uma produ~ao de 558 t. 

SAO PAULO - 0 GCEA-SP informa que 6 alho e uma cultura sem maior expressao economica para o estado 
e que mantem estavel a area de cultivo a cada safra. Assim, em uma area plantada de 200 

ha, igual a colhida na safra anterior, e produtividade prevista de 300 kg/ha, e esperada uma produ

~ao de 600 t. 
·Pre~o medio pago ao produtor no mes: 

. 
2. GUARANA (cultivado) 

U.F. 

.Santa Catarina .............. . 
Rio Grande do Sul .........•.. 

Cr$/kg 

15,00 
22,01 

A produ~ao brasileira esperada de guarana para 1979 em 2a. estimativa no Estado do 
Amazonas, unico produtor nacional, ate 0 momento, e de 440 t, nao apresentando altera~oes em rela 
~ao a informa~ao de janeiro. 

AMAZONAS - 0 GCEA-AM informa que permanecem, neste mes ., as estimativas de janeiro, ou seja: em uma 
area ocupada com pes em produ~ao e destinada a colheita, nesta safra, de 3 411 ha, e es 

perada uma produ~ao de 440 t, com a produtividade prevista de 129 kg/ha. 

Pre~o medio pago ao produtor no mes: 

U.F. Cr$/kg 

Amazonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,20 

3. RAMI (em fibra) 

A produ~ao nacional esperada de rami para 1979 em la. estimativa no EstadodoParana, 
unico produtor desta fibra vegetal, ate 0 momento, e de 7 300 t, superior em 4,29% da obtida em 1978, 

quando foram produzidas 7 000 t. 

PARANA - 0 GCEA-PR comunica que ate o mes de fevereiro ja foram realizados 2 (dois) cortes dos tres 
previstos para esta safra. A area total plantada e estimada em 6 200 ha, nao apresentando 

altera~oes em rela~ao a area colhida na safra de 1978. 0 primeiro corte originou uma produ~ao de 
2 000 t de fibras e o segundo, concluido em janeiro, produziu 3 300 t. Para o terceiro corte, are~ 

lizar-se no periodo mar~o/abril, e prevista uma colheita de 2 000 t. Desta forma, a produ~ao total 
esperada situa-se em 7 300 t, sendo superior em 4,29% da obtida em 1978. Pelas produtividades ja 
observadas, e previsto urn rendimento medio a ser obtido de 1 177 kg/ha. 

A qualidade do produto colhido e considerada regular. 0 "pre~o medio pago aos prod.!:!. 
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tores" gira em torno de Cr$ 12,00/kg. 

4. SORGO GRA~TFERO 

A produ¢io esperada de sorgo granffero para 1979 em 2a. estimativa para os Estados do 
Rio Grande do Norte. Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goias e em 
la. estfmativa no Ceara e Sao Paulo, totaliza 187 756 t.-sendo inferior em 16,84% da obtida,em1978, 
na mesma area geografica. 

Comparando-se a produ~ao estimada em fevereiro para os estados acima citados, i exce~ao de Ceara e 
Sao Paulo, com a prev,sta em janeiro na mesma area geografica·, observa·se uma redu~io de 0,49%, de 
corrente de altera~ao na estimativa do Estado de Gofas. 

Aguardam-se as primeiras informa~aes dos Estados de Minas · Gerais e Parana para que seja conhecida a 
produ~io nacional de sorgo granlfero na safr.a de 1979. 

CEARA - 0 GCEA-CE comunica, em la. estimativa, que os primeir~s prognosticos indicam, para esta S! 
fra, uma area plantada de 2 000 ha, inferior em 6,10% da area co1hida em 1978. Como rend! 

mento medio esperado de 1 400 kg/ha, superior em 16,67% do obtido na safra anterior, eaguardada uma 
produ~io de 2 800 t. 

S~O PAULO- 0 GCEA-SP informa, em la. estimativa, que em uma area plantada de 33 138 ha e produtivi 
dad~ prevista de 2 500 kg/ha, e esperada inicia1mente uma produ~ao de 82 845 t, manten 

do-se nos mesmos nlveis da safra anterior. 

GOI~S - 0 GCEA-GO, de acordo com levantamentos procedidos junto 1 1avoureiros dos municlpios produ-
tores de alho no estado, constatou que a area efetivamente p1antada foi de 881 ha, sendo i~ 

ferio·r em 50,51% da pre vista na fase de inten~ao de p1 anti o, como decorrenci a do res tri to mercado 
para o produto na regiao. Como rendimento medio esperado de 2 818 kg/ha, superior em 67,74% doe! 
timado em janeiro, pelas condi~Oes cliiniticas muito favoraveis rio periodo, e esperada agora uma pr.2_ 
du~io de 2 483 t. 

Prexo medio pago ao produtor no mes: 

U.F. 

Rio Grande do Sul 
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lltASIL 

Situa~io no llis de: FEYEREIN> Ano : 19., 

PAODUTOS M PRII'£IRA PRIORI~ PARA FI!tS M INFQRMAC~ CfJt DISP(JfiBILIDAM M DADOS A 

HlYEL NACUIW. 

PRODUTO AGRT COLA 

1 • . A lclodio arbOreo ................ ~ ... ;-:--: .: •. ;·. · 
. 2. Amendo1·• ( 1 a. safra) ••••••••••••• ; ••••••• 

·3. Batata-1nqlesa (1a. safra) ••••••••••••••• 
' . ..,. 

4. Cafi ( .. coco) (2) •• , ••• •·· •••••••••••••• 

5. Coco-da-baia (1 000 frutos) •••••••••••••• 

6. Fe1jio (la. safra) ••.•••••••••••••••••••• 
7. Jut• ......••..•.•••. ~ •••••••••••••••••••• · 

8 .. ~Tva ............... ·····~····· ••••• , •• · •••• 
9. Sisal ..............•.•........•.......... 

10. Soja .............•..•..•..•...••••.... ~ .. 

11. Uva ................................. · •••••• 

ESTIMATIYA DA PROOUC~O ESPERADA (1) 
. . (t) 

514 147 
283 580 

1 264 359 
2 523 548 

477 314 
1 179 556 

26 801 

58 741 
202 846 

10 616 504 
674 617 

PRODUTOS. DE SE~DA PRIORIDADE PARA FINS M INF~ · cnt DISP(ICIBILIDADE M DADOS A 

HlYEL NAtiONAl 

PRODUTO AGRICOLA 

1. Guarani (cu1t1vado) •••••••••••••••••••••• 

2. Ranl1 

(1) Dados preli11inares suje1tos a ,..tff1ca~io 

(2) - FONTE: IBC - D1v1sio de Estatlst1ca 

43 

lSTIMATIYA DA PROOUCAO ESPERADA (1) 
. . (t) 

440 

7 300 
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InGE/CEPAGRO LEVANTi\f4ENTO SISTEr41\TICO DA PRODU~l\0 f,GRTCOLA 

Sitlia~ao oo mcs de: FEVEJ?EPW 

AREA 
(ha) 

Abacaxi 

PRODUCJ!.O 
(1 000 frutos) 

Ano 1979 

RENDIMEHTO MEDI O 
( frutos/llJ). UNIDADES 

DA 
FEDERACM 

NtS fiNAL 
DE 

COLHE IT A -P-1-an_t_a_d_a .-C-o-1-,h-i d-a-t-E-s_p_e_r a-d-a--,..-0-bt_i_d_a-+-E-s-pe--'r-a_d_o--.--0-b_t_i d ~ 

BRASIL ....... . .. 
Amazonas .............. DEZ 385 2 700 7 013 

Cea1·a ................. DEZ 425 4 250 10 000 
Rio Grande do Norte ... DEZ 493 8 866 17 984 
Paraiba ............... DEZ 6 438 117 690 18 281 
Pernambuco ............. DEZ 2 350 '27 025 11 500 

Ala9oas ............... DEZ 1 000 15 435 15 435 

Bahia- .••.....•••....•• DEZ 4 005 60 075 15 000 

Minas Gerais .......... DEZ 5 722 77 082 13 471 

Espirito Santo ........ DEZ 670 14 740 22 000 
Rio de Janeiro . . . . . . . . I)EZ ... . .. . .. 
Sao Paulo ...... · ....... DEZ 1 100 24 &70 22 427 

Parana ................ DEZ . .. . .. . .. 
Santa Catarina ........ DEZ 160 2 640 16 500 
Rio Grande do Su1 DEZ . . 2 123 24 000 11 305 ' ..... 
·Mato Grosso ........... DEZ 138 2 032 14 725 
t4ato Grosso do Sul .... DEZ 305 2 417 7 925 
Goias ...... ........... DEZ 770 6 776 8 800 
Outras ................ ' 

Algodao arboi'CO 

AREA PRCJDUCM n rmmn :~~n o 1·\CDI ·. 

UNIDADES MtS FINAL (ha) (t) (kg/ha) 

DA DE Ocupada 
FEDERACM COLHEITA com pes em Colhida Esper ada Obtida Esperado Obtic · 

produc;ao 

.BRASIL ....... 51.~ 147 

Maranhao .............. SET 48 823 12 138 249 

Piaui .. .... ........... OUT 153 014 30 603 200 

Ceara ................. · OUT 1 250 000 250 000 200 

Rio Grande do Norte ... DEZ 422 248 76 952 182 

Paraiba ............... OEZ 464 584 101 787 219 

Per·nambuco ............ OEZ 200 000 40 000 200 

A1agoas ............... OEZ 300 75 250 

Bahia ................. NOV 4 800 2 592 540 

- -------
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IBGf/CEPAGRO LEVANTAMEft1:0 SISTEH~TICO DA PRODU~M AGR!COLA Ano : 1979 

Algodao herbaceo 

Situa~ao no mes de: FEVEREIRO 

----------------~-----T-------------,--------------,-------------

UNIOADEf; 
DA 

FEDERA~M 

BRASIL ........ 
Maranhao .............. 
Ceara ................. 
Rio Grande do Norte ... 
Para1ba ............... 
Pernambuco ............ 
A1agoas ............... 
Sergipe ............. -· 
Bahia ................. 
Minas Gerais .......... 
Sao Paulo ............. 
Parana ................ 
Mato Grosso ........... 
Mato Grosso do Sul .... .. 
Goias ................. 
Outras ................ 

UNIOADES 
DA 

FEDERACAD 

BRASIL ........ 
Sio Paulo .•.•......... 
Parana ........... : .... 
Santa Catarina ........ 
Rio Grande do Su1 ..... 
Mato Grosso ..••••.•••. 
Mato grosso do Sul .... 
Goias ....•....•...•.•. 

Outras , ....•..•...•• :. 

M£S FINAL 
DE 

AREA 
(ha) 

COLHEITA Plantada Co1hida 

OUT 557 
SET 100 000 

NOV 145 643 
.. ov l14 165 

DEZ 55 .000 
OEZ . .. 
DEZ ... 
SET . 98 500 . 
JU~ 100 097 
JUN 273 900 
ABR 310 000 
JUL 5 000 
JUL 46 263 
JUN 36 670 

PRODUCAO RENDIMEHTO M(DIO 
(t) (kg/ha) · 

Esperada Obtida Esperado Obtido 

. .. 
132 Z37 

35 000 350 
42 826 ' Z94 
50 089 439 

16 500 300 
. .. . .. 
. .. . .. 
50 235 510 

84 380 843 
365 845 1 336 
367 000 1 184 

3 877 775 
81 001 1 751 
55 005 1 500 
. .. 

Amendoim (1a. safra) 

MtS Fltfl\l AREA PRODUCM REllOIIlttno M(DIO 
DE (ha) (t) ( l:g/ha) 

COLHEITA Plantada Colhida Esperada Obtida Espet·ado Obtido 

283 580 
JAN 121 .'370 188 124 1 550 
FEV 35 810 61 000 1 703 
~AR 571 826 1 447 
ABR 7 068 5 583 790 
MAi 421 537 1 276 
1-4AI 11 477 21 251 1 852 
ABR 2 660 4 416 1 660 

1 843 
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I ' I 

IBGE/CEPAGRO LEVANTANENTO SJSTHIJ\TICO D/\ PRODU¢M AGRTCOLA Ano : 1979 

'Amendoim (2a. ~afra) 
· Situa~ao no n~s de: i f"EVEREIRO · 

----
UNID/\OES . 

HES FINAL AREA PRODU~l\0 REtiDII-IEIHO f·IEDIO 
DA OE · (ha) (t) (kg/ha) 

FEDERA~M COLHEITA Pl antada Colhida Esperada Obtida Esperado Obtido 

BRASIL ......... . .. 
Ceara ................. JUL 1 400 1 400 1 000 
Paraiba .......... ..... OUT 557 528 948 Bahia ....... .......... SET . .. . .. . .. Minas Gerais .. ........ JUN 4 398 6 359 1 446 
Sao Paulo ......... .. .. JUN 75 000 81 450 1 086 
Parana ... ............. 11AI 4 250 5 525 1 300 Santa Catarina " ....... JU~ . •.• ... . .. Goias . ••. .••• . • • •••••.• JUL ... . .. 

I 

Outras ........... ...... . .. 

UNI~ADE 5 Jl~t:S FINAL 
DA DE 

FEOERA~AO COLHEITA 

-----

ARE.'\ 
(ha) ( t) (kg/iH) . 

PRODU~f'(n ~,ENDJr.i~!:TO fltDIO 

--~·-------~----·--
~1-ar_l~ad_a_ l-__ co_l_h_i~.:._- Esp~rad~ 0~-~~ Espet:i' do ~tido_~ 

BRASIL .... .. . . 

Ron don i a • . . . . . . . . . : . . ~11\I 

• Ac re _-. • . • . . • • • . . • • • • • ABR 

Ama zonas • . . . . . . . • . . . • . DEZ 

Para • • • • • • . . . • . • • • • • • . I)EZ 

Marunhao • • • • • . . . . . • • . • JUN· 

· P'iaui • • ... .. . .. .. • • .. • JUL 

Ceara • • • • • • • • . . • . • • • . • AGO 

Rio Cil'ancie do NortP . . . SET 

Pa raTba .... . . . .. . . .. . 
Pernambuco ..... .•. , . . . 

SET 

SET · 

Alagoas . .. .. .. .. .. .. .. llEZ 

Sergi pe • . . . . . . . • . • . . . • DEZ 

Ba-hia •.• • .... •. , . • . . • . OUT 

Minas Genl.'is • . • . • • • • . . JUN 

Espi ri lo ~a 11 to . • • . • • . • JU~ 

45 047 

12 ROO 

2 2113 

887 226 

153 050 
60 000 

7 093 

14 606 

4 712 

. 73 697 

19 200 

3 364 

I 
330 450 1 

168 355 
75 000 

6 338 

15 48-l 

7 705 

I 
I 

' l 
j 

I 

636 

500 

500 

500 

100 
250 

894 

060 

l 635 

522 336 666 934 1 277 

37 300 49 311 1 322 

Rio de Janeiro .. ••.•• JUN 24 272 55 825 · 2 300 
Siio Paul e .. : ..... .... . 

Parana .•... . . • . . ..•. •. 

Sanla Cat.ar·ina .. •••• .• 

Rio Gt'ilnde dn :.v) ... . • 

Mato Gros ~r, . .....•. ... 
1hto Gros so do Su l ..•. 

MAl 3?0 000 332 000 1 038 

MAI •173 000 440 950 932 

MAl 148 999 250 905 684 

14AI 584 70S 807 181 3 091 

MAl 728 52 5 992 518 1 362 
'1AI 625 415 680 765 1 089 

__ A_G __ o ___ _j_9~~q-7-9 ------"-l-o~~-6-4-"1!--_ ___ _l __ l_o_9_7...:.._ __ _ 
· Goias . • • ••••.• . . • ... • • 
Ou!_r~...:...:...: .:: ... :.: • ...•. • 
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I UGE/C[Pi\l.fW LEVflfHJ\f·H NTO SISTfr·1liTICO Di\ PfW!llJ(l\0 1\GRTCOLI\ Ano 1979 

Situa~ao no mes de: FEVEREIRO Banana 

AREA PRODUC7iO RENDIIIENTO I!,LDIO 
UNIDADES 

DA 
FEDEnACM 

~IES F I Nf,L ____ ( h,a __ ) ----JI---(_1_oo_o--rc a_c_h_o_s )_-+-__ (_c_a_ch-,or-s_l_ha_)_ 
DE Ocupada 

COLliE ITA com pes em Co1hida 

BRASIL ....... . 

Rondonia . .. .....•.•. .. DEZ 
Acre . . . . . . • . . . . . . • • . . . DEZ 

1\ma zonas · · · · · · · · · · • • • · DEZ 
Para •.•...... · · · · · · · · · DEZ 
Maranhao ..........•.•. DEZ 
Pi au) . . . . . . . . . . . • . • . . . · DEZ 
Ceara . .. . . .. .. . .. .. . .. DEZ 
Rio Grande do Norte . . . DEZ 
Para)ba . . . . . . .. . . . .. .. DEZ 
Pernambuco ......•..... OEZ . 
A1agoas ............... DEZ 
Sergipe . .............. OEZ 
Bahia . . . . . . .. . .. . .. .. . DEZ 
Minas Gerais ...•...... DEZ 
Esp)rito Santo . . .. . . . . DEZ 
Rio de Janeiro ........ DEZ 
Sao Paulo............. DEZ 
Parana . . . . . . . . . . . • . . . . DEZ 
Santa ·Catarina . . . . . . . . DEZ 
Rio Grande do Su1 __ DEZ 
Mato Grosso ........... DEZ 
Plato Grosso do Sul . . . . DEZ 
Goi as . . . . . . .. . . . . .. . . • DEZ 
Out ras ............... . 

UNIDADES 
DA 

FEDERACJIO 

BRASIL ....... 
Minas Gerais ......... . 
Espirito Santo ....... . 
Rio de J~nciro ....... . 
Sao Paulo ............ . 
Paranii ............... . 
Santa Catarina ....... . 
Rio Gt·andc do Su1 .... . 

Outras 

f~tS F I Ni\L 
DE 

COLliE ITA 

ABR 
JU~ 

JUL 
FEV 

FEV 

FEV 

FEV 

produ<;ao 

10 007 
2 754 

1 808 

7 747 
3377 

36 000 
4 711 
8 125 

17 520 
8 840 
1 967 

35 000 
32 027 
29 000 

. 32 255 
34 970 

20 000 
8 759 
6' ·620 
2 568 

25 400 

AREA 
( ha) 

Plantada Colhida 

17 150 
80 

291 
13 145 
36 110 

13 051 
40 497 

Esperada 

4 763 
3 305 

1 718 

10 775 
5 721 

67 500 
8 253 

15 933 
31 886 
12 243 
1 662 

42 ocio 
35 022 
ll 600 
29 481 
38 330 

27 600 
10 041 
7.736 
3 873 

24 130 

Obtida 

PRODU(I\0 
(t) 

l:spct·ada Obtida 

264 359 
204 785 

632 
619 

202 800 
454 264 

123 064 
271 556 

5 639 

Esperado ObtidJ 

476 
1 200 

950 

1 391 
1 694 
1 875 
1 752 
1 961 
1 820 
1 385 

845 
1 200 
1 094 

400 
914 

1 096 

1 380 
1 146 
1 169 
1 508 

950 

11 941 
7 900 
5 564 

15 428 
12 580 

9 429 
6 706 

...J.___::..._ _ _;_ ____ ••. _____ - · ----- --· - ·-·-- --.- --·- -
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IBGt/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTfM~TICO DA PRODU(/\0 AGRTCOLA Ano 1979 

Cana-de-a<;ucar 

Situar;ao no mes de: FEVEREIRO 

UNIDADES 
0/\ 

. FEDEI<AC7iO 

11tS FHIAL PRODUC110 
(t) 

1iREA 
(ha) 

DE 1-------.------t------~~-----+-------r-----
COLHEITA P1antada Co1hida Espcruda Obtida Esperado Obtido 

------------------+------~------~------~--------r-------+--------1-------

BRASIL ...... . 

Para ................. ~ 
Maranhao ............•. 

Piaui ................ . 

Ceara ...............•. 
Rio Grande do Norte ... 
Pa1·aiba .......•....... 
Pernambuco ........... . 
A1agoas .............. . 
Sergipe .............•. 
Bahia ..............•.. 
Minas Gerajs ........•. 

Espirito Santo ....... . 

Rio de Janeiro ....... . 

Sao Paulo ............ . 

Parana ............... . 

Santa Catarina ....... . 
Rio Grande do Sul .... . 
Mato Grosso .......... . 
Mato Grosso do Sul ... . 
Goi as ................ . 
Ovtr11<; •••••••••••••••• 

UIHDADES 
DA 

FEDERACM 

-
BRA~IL ........ 

Pernar.1buco ............ 
Seryipc . .. . .. . . . ... . .. 
Bahia . . . . ...... ..... .. 
~linas Gerais .......... 
Sao Poulo ............. 
Parana ................. 
Santa Cotarina ........ 
Rio Crundc do Su1 ..... 
Outrils . . . . . .. . .. ... .. . 

DEZ 

DEZ 

OEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 

DEZ 
OEZ 

DEZ 

DEZ 
DEZ 

DEZ 
DEZ 
DEZ 

DEZ 
DEZ 
DEZ 

t1tS FI1UIL 
[)[ 

COLliE ITA 

OUT 
NOV 

DEZ 

NOV 

~ov 

FEV 
JAN 
FEV 

22 045 

14 653 
53 000 
25 847 
95 862 

357 522 
313 000 
18 324 

77 800 
186 201 
32 800 

186 492 
914 330 

46 000 

22 000 
38 000 
10 528 
9 962 

19 100 

1 059 182 

379 615 
2 120 ODD 
1 662 706 
1 931 325 

~7 296 914 
5 837 800 
1 014 472 

3 034 200 
7 689 956 
1 016 800 
9 034,232 

59 705 749 

3 036 000 
1 078 000 

893 000 
378 242 
444 139 
859 500 

48 046 

25 907 
40 000 
64 329 

51 442 
48 380 
50 600 
55 363 

39 ooo I 
41 299 I 
31 ooo I 
48 443 1 

65 30b 1 

66 ooo I 
49 ooo I 
23 500 ' 
35 927 ! 
44 583 l 

I 
45 DOD I 

---'-L.L--- ·'-------- '-·------ - L. __ _ 

Cebola 

--- ---------
liRE A PRODU(i\0 

I 
RENOTf1 l::;ro n:crc 

(ha) (t) (1.:~;;, ,.) 

--
P1 antada Co1hid~ Esperada Obtida Esper·adn j O)tid~ 

-- --
. .. 

5 300 63 600 12 ODD 
... . .. . .. 
... . .. . .. 
2 000 10 509 5 255 

16 200 210 600 13 000 
6 223 35 671 5 732 

10 971 106 950 9 748 

22 700 152 243 6 707 

... 
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IBGE/CEPAGRO LEVANTAr~ENTO SISTEHi"iTICO DA PRODU~liO /\GRlCOLA A no 1979 

Situa~ao no mes de: FEVEREIR.O 

----------------~----~------------~,---------------r-------------

.. 

UNIDADES 
DA 

FEDERA~AO 

BRAS.IL . ........ 
Pa~a .................. 
~laranhao ............... 
Ceara ................. 
Rio Grande do Norte ... 
Paraiba ............... 
Pernall!buco ............ 
A1agoas ............... 
Sergipe ............... 
Bahia ................. 
Espirito Santo ........ 
Rio de Janeiro ........ 
Outras ................ 

UN WADES 
DA 

FEDER/\CAO 
-

BRASIL ......... 

Rondonia .............. 
~1a ranhao ............. ; . 
Piaui ................. 
Rio Grande do Norte ... 
Bahia ..•....•.•••..••. 
rlinas Gerais .......... 
Espi rito . Santo ........ 
Rio de Janeiro ........ 
Sao Paulo ............. 
Parana .........•...... 
Santa Ca~arina ........ 
Rio Gran•je do Su1 ..... 
Mato Gro~so ........... 
l~ato Gro:;so do Sul ..... 
Goias .................. 
t}utras ................ 

· AREA PRODUCliO RENOHIEHTO f·lLGIO 

l~tS FINAL ___ (_hra_) ---t--(_1 _o_oo--,f_r_ut_o_s_) -r--(_f_ru.....,t
1
c_sl_h_a_) _· __ 

DE 
COL HE IT A Ocup_ada 

com pes em 
produ~ao 

DEZ 1 934 

DEZ 1 657 
DEZ 21 000 
DEZ 13 501 
DEZ 12 671 
DEZ 9 500 
DEZ 24 500 
DEZ 39 600 
DEZ 36 500 

DEZ 1 200 
DEZ 908 

Co1hida Esperada Obtida 

477 314 

12 781 

5 662 
105 000 

47 133 
24 718 
38 000 
65 375 
73 577 
91 250 

3 480 
3 178 
7 160 

Feijao (1a. safra) 

~ .. 
MEA PRODUCAO MtS FINAL 

DE (ha) (t) 
COLHEITI\ --

rlantada Co1hida Esperada Obti da 

1 179 556 

t.1AR 1 200 840 
JUN 36 130 17 211 
JU"l 149 737 44 921 
JUN 175 470 48 358 
ABR 186 000 69 840 
MAR 186 492 62 272 
MAR 36 600 16 653 
JUL 8 239 4 943 
FEV 208 000 158 700 
FEV 660 500 I 462 000 
11AR 172 068 164 763 
JAI-l 143 064 112 852 
JUN 11 325 7 365 
MAl 8 188 5 888 
~1AR 5 480 

I 
2 360 

590 

53 

Espcrado Obti do 

6 609 

3 417 
5 000 
3 491 
1 951 
4 000 

2 668 I 
1 858 
2 500 

2 900 
3 500 

----
RErm:n!::r; -iO : ·il:' u l:~ 

(kg/hil} ,__..... .. __ r-:::-:- ---
Esper·cJo 1 Obti.:.o 

·--- ·-------
-

700 
476 

300 

2761 
375 . 

334 
455 
600 
763 

699 
958 
789 

I 
650 
719 
431 



JBGE/C[PAGRO LEVANTAM[NTO SIST[M~TICO DA PRODUtno AGRICOLA 

fcijao (2a. saft·a) 

Situat;ao n(l mes de: FEVEREIRO 

· UNHJADES 
• DA 
FEDERA~~O 

BRASIL ...•••••• 

Acre ................... 

Amazonas .............. 

Para ................... 
Maranhao .............. 
Piaui ................. 

Ceara ................. 
Rio Granc1P. rio NnrtP. ...• 

Paraiba ......... , ....... 

Pernambuco ............. 

Alagoas . .. ... . .. . ... . . 
Sergipe ............... 
Bahia .................. 

~1i nas Gerilis .......... 

Espirito Santo ........ 

Rio de Janeiro ......... 
sao Paulo ............. 

Parana ................ 
Santa Catarina ........ 

Rio Grande do Su1 .. . . . 
Mato Grosso do Sul . . . . 

; 

Goias ••••••• ol• ••••••• •• 

Outras ................ 
---------

l'atS. FI UAL 
DE 

liRE A 
(ha) 

COLHEITA P1antada Colhida 

SET . .. 
DEz · 3 158 

SET . .. 
AGO 48 822 

SET . .. 
JUL 450 000 

DEZ ... 
SET 224 751 

SET 320 000 

OUT ... 
SET ... 
OUT . .. 

JUL . .. 
JUL .. . 

DEZ .. . 
OUT 240 700 

JUN 100 000 

JUN 40 000 

MAI ... 
SET .. . 
JUN 220 000 

----
54 

PRODU~TIO 
(t) 

[spcrada Obtida 

. .. 
3 158 

. .. 
24 480 

. .. 
157 500 

. .. 
88 410 

144 000 

. .. 

. .. 

. .. 

. .. 

. .. 

. .. 
109 400 

40 000 

24 000 

. .. 

. .. 
105 600 

. .. 
- -----'--------

Ano 1979 

RENDH1U!TO liEDIO 
(kg/ha) 

Espe:ri\do I Obtido 

. .. 
1 000 

. .. 

534 

. .. 
350 

. .. 
393 

450 

. .. I 
I 

. .. 

. .. 

. .. 
I 

. .. I 

. .. 
455 

400 

600 

. .. 

... 

480 

I 
I 
' -



IBGE/CEPAGRO LEVANT/\~1EtHO SlSTH~J'iTlCO DA PRODU~M AGRlCOL/\ A no 1979 
----------~~----------------

Furno 

Situacao no mes ~7 FEVEREIRO 

UNIDADES ~ItS FiliAL 1\REA PRODU(:M "RENDIMENTO MEDIO 
DA DE (ha) (t) (kg/ha) 

FEDERA(:M COUIEITA P1antada Co1hida Esperada Obtida Esperado Obtido 

BRASIL ......... . .. 

Ceara ................. OUT 775 372 480 

A1agoas . . . . . . . . . . . . . . . OEZ ... . .. . .. 

Sergipe . . . . . . . . . . . . . . . OEZ ... . .. . .. 

Bahia ................. OEZ . . . . .. . .. 
Minas Gerais .......... SET 16 351 12. 181 745 

Sao Paulo .............. AGO 2 100 1 028 490 

Parana ................ AB~ 24 500 34 790 1 420 

Santa Catarina ........ tiAR 112 514 174 357 1 550' 

Rio Grande do Su1 ...... "1AR . 107 617 143 007 1 329 

Mato Grosso ........... AGO 148 98 662 

Goias ................. SET 2 395 1 844 770 

Outras . . .... .. . .. . . ... ... 
' 

Juta 

~NJD/\DES HtS FiliAL AREA PRODU(:M REtWII:r:rno f ·~~OIO 

DA DE (ha) (t) (kg/ha) 
FEDERACM COLHEITA Plantadd Colhida Esperada Obtida Esp(!rado Obtido 

BRASIL ........ 26 801 

Amazonas .............. JUN 18 000 18 000 1 000 

Para .................... JUN 7 040 8 801 1 250 

-
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IBGE/CEPAGRO LEVANT AI-lENTO S,I STEI-11\T I CO DA PROOU~l\0 AGR1 COLA Ano 1979 

Laranja 

Situa~iio no mes de: , FEVEREIRO 

. UNIDMES 
DA 

FEDERACAO 

BRASIL 

Maranhao .•••••••.••••••• 

Piaui' 

Ceara ..•..••••..••••••• 

Parai'ba .•.••...•••••••. 

Pernambuco •••.••••••.•. 

Sergipe ••.•••.••••••••• 

Bahia .•••.•.•.••••••••. 

Minas Gerais ..••••••••. 

Espi'rito Santo 

Rio· de Janci ro 

Sao Paulo ............ .. 

Parana ••.....••••••.•..• 

Santa C~tarina .••••••.. 

Rio Grande do Sul •••••. 

t~ato Grosso .......... .. 

Mato_Grosso do Sul ..... 

Goias .................• 

Outras ................ . 

UNIDADES 
DA 

FEDE'RACM 

BRASIL ........ 
Amazonas ............... 

Para .................. 
~laranhao .............. 

AREA 
M£S FINAL (ha) 

DE Ocupada 
COLHEITA. com pes em Colhida 

OEZ 

DEZ 

OEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

D£Z 

DEZ 

OEZ 

14tS FINAL 
DE 

COLliE ITA 

AGO 

OUT 

OUT 

pr.odur;ao 

3 607 

1 322 

1 650 

2 223 

5 860 

17 333 

. 9 700 

25 396 

1 800 

32 367 

326 340 

4 000 

23 800 

516 

567 

2 630 

i 

AREA 
{ha) 

Malva 

Plantada Co1hica 

18 749 

27 217 

4 660 

PRODUCl\0 
(1 000 frutos) 

Esperada Obtida 

419 317 

134 679 

165 000 

211 680 

380 900 

1 438 500 

719 061 

1 774 412 

207 000 

2 509 186 

28 465 000 

·sao ooo 

1 722 500 

47 565 

42 619 

197 250 

PRODU(.i\0 
(t) 

>---------- ----
Espcradil Obtida 
---------

58 741 

28 124 

26 889 

3 728 

...:._ 

RENDII1ENTO f.lt:DIO 
(frutos/ha) 

Esperado Obtido 

116 251 

101 875 

100 000 

95 223 

65 000 

82 992 

74 130 

69 870 

115 000 

77 523 

87 225 

125 000 

72 374 

92 180 

75 166 

75 000 

F:EJ~O 

-
Esper 
--

1 

u:,uno nEoro 
(kg/ha) 

udo O!:>tido 

500 

988 

800 

'---· --- --· -----· '------ '-- --· 
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IOGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISHMATICO DA PRODUyliO AGR1COLA 

Mamona 

Situa~ao no mes de: FEVEREIRO 

UNIOAOES 
OA 

FEOERACM 

BRASIL 

Maranhao 

• 

PiauT ..••..•.....••.•. 

.Ceara 

Pernambuco 

Bahia 

Minas Gerais 

Sao Paulo ..... •• .· ..... 

Parana 

Mato Grosso .......... . 

Mato Grosso do Su1 .... 

Outras · ..•............. 

11ts FINAL 
DE 

AREA 
(ha) 

COLHEITA P1antada Co1hida 

IJEZ 83 

OUT 

DEZ 36 000 

DEZ 36 220 

OUT 235 000 

JUL 7 800 

OUT 20 400 

AGO 26 000 

JUN 310 

JUN 7 580 

PRQDUCr\0 
(t) 

Esperada • Obt ida 

31 

21 600 

18 110 

202 100 

5 491 

25 100 

37 700 

. 467 

9 651 

A no 1979 

RENDI~1EtlTO l1tDIO 
(kg/ha) 

Esperado Obtido 

373 

600 

500 

860 

704 

1 230 

1 450 

1 506 

1 273 

------~----~--~------~---------~~----~-------J-------~-------~------
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IBGE/CEPAGRO LEVANTANENTO SISTEt~TICO OA PRODU~Ao AGRICOLA 

Mandioca 

Situa~ao no r.1es de: FEVEREI RO 

UNID/\OES 
OA 

FEDf.RAC1'iO 

BRASIL 

Rondonia ••..•...•••••• 

Acre •••.••••••.. . ~ .• •• • 

Amazonas ••••..•••.•••• 

Para •••••••.•.•••••••• 

Maranhao .••.•••••.•••• 

Piaui ..••.•.••...••••• 

Ceara .••.•••...•••.••• 

Rio Grande do Norte ..•. 

.Paraiba ........•.•...• 

Pernambuco ...•..•••••. 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia .•.....•.••.••••. 

Minas Gerais ..•.••.•.• 

Espi rite Santo 

Rio de Janeiro 

Sao Paulo ....••••.•••• 

Parana •...•..••.••••.• 

Santa Catariha •.••.••. 

Rio Grande do Sul ••••• 

Mato Grosso .......... . 

Mato Grosso do Su1 ... . 

Goias ................... I 

t~(S FINAL 
DE 

AREA 
· (ha) 

COLHEITA Plantada Co1hida 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

OEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

OEZ 

DEZ 

DEZ 

7. 283 

11 660 

66 942 

344 696 

176 000 

63 284 

67 424 

200 000 

41 677 

23 138 

288 800 

DEZ - 124 546 

DEZ 

DEZ 

OEZ 

OEZ 

DEZ 

IJEZ 

DEZ 

DEZ 

DEZ 

44 000 

15 975 

35 500 

40 ado 
100 343 

205 000 

21 207 

34 471 

27 300 

PRODUCM 
(t) 

Esperada Obtida 

87 476 

151 580 

803 304 

3 06.9 352 

1 160 000 

509 728 

609 886 

2 000 000 

417 558 

293 760 

4 319 582 

1 873 581 

616 000 

229 209 

755 000 

700 000 

1 531 816 

2 439 500 

318 105 

517 065 

392 028 

Ano 1979 

-RENDIMENTO MCO!O 
(kg/ha) 

Esperado Obtido 

12 011 

13 000 

12 000 

8 905 

10 000 

8 055 

9 046 

10 000 

10 019 

12 696 

14 957 

15 043 

14 000 

14 348 

21 268 

17 500 

15 266 

11 900 

15 000 

15 000 

14 360 

-

Outras_:~~~----~----A- ___ ___~ __ • ._. _ _L_. __ .J_ ___ ~----
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._I_B_GE...:../_C_EP_A_GR_O ___ ___:L:..::E.::..:.V A~N:..:..;T A...:..M.:..::.E::...NT:..=O...:..S:::..:I STEMATI CO DA PRODU~M AGRT COLA Ano 1979 

S1tua~ao no mes de: . FEVEREIRO 

MtS FlNAL 
DE 

J!.REA 
(ha) 

Milito 

UNIOADES 
OA 

FEDERACJ\0 COLHEITA P1antada Co1hida 

BRASIL ••••••••• 

Rondor:rla ••••••.•..•••• 

Acre •••••••••••••••••• 

Amazonas •••••••••••••• 

Para •.•••••••••••••..• 

Maranhao •••••••••••..• 

Piaui 

Ceara 

Rio Grande do Norte ••• 

Para'iba ••••••••••••••• 

Pernambuco •••••••••.•• 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia* ••••••••••••••• ; 

Bahia** ••••••••••••••• 

Minas Gerais •.•••••••• 

Espirito Santo 

Rio de Janeiro 

MAR 

ABR 

DEZ 

JIJ'i 

AGO 

JUL 

' JUL 

SET 

NOV 

SET 

OEZ 

OEZ 

JUN 

NOV 

JUL 

JUL 

JUN 

J 

26 233 

16 674 

7 096 

66 328 

444 045 

229 557 

520 000 

162 279 

282 753 

400 000 

230 000 

1 615 408 

156 700 

36 542 

Sao Paulo ••• ; • • • • • • • • • JUN 1 124 600 

Parana • • • • . • • • . • • • • • • • JUN 2 i 50 ooo 

Santa Catar1 na • • • • • • • • JUN 1 097 647 

Rio Grande do Sul . • • • • MAl 1 778 247 

Mato Grosso •••••••••• • · MAl 78 642 

Mato Grosso do Su1 . •.. MAl 102 761 

Goiis .. .. .. .. . . . .. .. .. JUL 844 300 

Outras ....... .... ...... 

* la. safra. 
** 2a. safra. 59 

PRODUCJ'iO RENDI MENTO HEDIO 
(t) (kg/ha) 

Es perada Obtida Esperado Obtido 

37 749 

20 009 

7 096 

63 339 

261 367 

160 690 

291 200 

60 980 

175 068 

280 000 

• l . 

157 320 

2 531 040 

175 504 

32 887 

2 293 100 

4 600 000 

2 023 599 

1 778 247 

119 752 

169 737 

1 671 714 

1 439 

1 200 

1 000 

955 

589 

700 

560 

376 

619 

700 

684 

1 567 

1 120 

900 

2 039 

2 140 

1 844 

1 000 

1 523 

1 652 

1 980 

J 



IBGE/CEP/\GIW LEVANTN1ENTO SISTEI1TiTICO 0/\ PROOU~liO AGR1COLA Ano 1979 

Situar,;ao no mes de: FEVEREIRO 
Pimenta•do-re1no 

AREA PROOU~J\0 RENDIMENTO MEDIO 
UNIDAOES MtS FINAL (ha) (t) (kg/ha) 

DA l':lE Ocupada FEDERACJIO COLHEITA com pes em Co1hida Esperada Obtida Esperado Obtido 
produr,;ao 

BRASIL ......... . .. 
Amazonas ............... NOV 69 80 1 159 
Para .................. NOV . .. . .. . .. 
Para'lba ............... "'OV 942 211 224 
Hato Grosso ........... SET 81 111 1 370 
Outras ................ . .. 

AREA PRODUCAO RENDIME~TO M[DIO 
UNIOADES 1·1t S F I NJ\L (ha) .(t) (kg/ha) 

OA OE Ocup_ada FEOERACM COLHEITA com pes em Colhida Esperada Obtida Esperado Obtido 
produc;ao 

BRASIL •••••• 4 •• 202 846 

Rio Grande do Norte .... DEZ 38 110 17 52~ 460 
Para1ba .............•.. DEZ 102"079 101 136 991 
Pernambuco .......•..... DEZ 8 000 8 800 l 100 
Bahia .................. DEZ 12'5 000 75 000 600 
Outras ................. 384 

UNIOADES MtS FINAL AREA PRODUCM RENDI~ENTO MEDIO 
DA DE (ha) (t) (kg/ha) 

FEDERACM COL HE ITA P1antada Co1hida Esperada Obtida Esperado Obtido 

BRASIL ...•..... 10 616 504 
Minas Gerais .......... MAl 118311 176 486 1 492 
Sao Paulo ........•.... JU~ 545 400 906 300 '1 662 
Parana ................ MAl 2 348 000 4 446 000 1 894 
Santa Catarina ........ JUN 510 525 466 298 913 
Rio Grande do Sul ..... MAl 4 126 000 3 548 360 860 
Mato Grosso ...•...•... MAl 19 130 26 503 1 385 . 
Mato Grosso do Sul .... "'A I 572 918 815 947 1 424 
Goiiis ................. MAl 153 740 230 610 l 500 

------
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. JBGE/CEPAGRO LEVANTANENTO SISTEMJI.TICO OA PROOU~A'J AGRTCOLA Ano 1979 

Tomate 
Situa~ao no mes de: FEVEREIRO 

. 
HtS FINAL AREA PRODU~T\0 RENDIMENTO M~OIO 

UNIDADES ' 
(ha) (t) (kg/ha) DA DE 

FEDERA~M COLHEITA Plantada Colhida Esperada Obtida Esperado Obtido 

BRASIL ••••••••• . .. 
Maranhao •••••••••••••• NOV 261 4 671 17 897 
Ceara ••••••••••••••••• DEZ 800 24 000 30 000 
Paraiba ••••••••••••••• NOV 1 331 47 194 35 458 
Pernambuco •••••••••••• SET 7000 154 000 22 000 
Serg.i pe .••••••••••••••• OEZ . .. . .. . .. 
Bahia •••••••••••••• , •• DEZ ... . .. . .. 
Minas Gerais •••••••••• DEZ 3 .530 116 674 33 052 . 
Espirito Santo •••••••• DEZ 1 093 49 524 45 310 
Rio de Janeiro •••••••• NOV 1 458 . 6'3 869 43 806 
Sao Paulo ••••••••••••• NOV 24 700 617 500 25 000 
Parana •••••••••••••••• MAl 650 32 500 50 000 
Santa Catarina •••••••. HAR 982 27 300 27 800 
Rio Grande do Sul ..... FEV 5 940 78 844 13 273 
Mato Grosso ••••••••••• DEZ 54 1 850 34 259 
Mato Grosso do Su1 DEZ 156 3 276 21 000 
Gofas ••.•• , .••••••...• . OUT 1 060 47 700 45 000 
Outras · •••.....•.•..• ... .. .. 

Tr19_C!. 

UNIDADES MtS FINAL AREA PROOU~JIO RENDHIENTO M~DIO 

DA DE (ha) (t) (kg/ha) 
· fEDERA~M COLliE ITA P1antada Colhida Es'perada Obtida Esperado Obtido 

BRASIL ••••••••• . .. 
Sao Paulo ••••••••••••• SET· 168 440 87 810 521 
Parana •••••••••••••••• DEZ 1 410 000 1 800 000 1 277 
Santa Catarina ...... .. DEZ - 9000 8 100 900 
Rio Grande do Sul ..... DEZ . .. . .. . .. 
Mato Grosso do Su1 ... . SET 60 000 60 000 1 000 

Outras ' · ................ . .. 

UVA -
AREA PRODU~M RENDIMENTO MrDIO 

UNJOADES MtS FINAL (ha) (t) (kg/ha) 
DA DE Ocupada 

FEDERA~M COLHEITA com pes em Colhida Esperada Obtida Esperado Obtido 
produ~ao 

BRASIL •.••••••• 674 617 
Minas Gerais •••••••••• MAR 1 022 6 824 6677 
Sao Paulo •••.•••.••••• ABR 8 700 126 100 14 494 
Parana •••••.•••.••.•.• MAR 2 460 18 450 7 500 
Santa Catarina ~ ••••••. MAR 4 293 57 999 13 510 
Rio Grande do Su1 ..... MAR 41 248 462 208 11 206 
Outr<~s ................ 3 036 

' 
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 

FUNDA<;:AO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATiSTICA-IBGE 
COIISSAO ESPECIAl DE PLUEJAMENTD. CON! ROLE [ AVALIA~AO DAS ESTATiSTICAS AGROPECUARIAS- CEPAGRO 

TABULA<;:OES 

J»BODUTOS AGRiCOLAS DE SEGUNDA P~IORIDADE 



IBGE/CEPAGRO LEVANTI\MENTO SISTEt1TiTICO DA PRODU~liO I\GR1COLfl Ano 1979 

Alho 

. Situa~ao no mes de: FEVEREIRO 

UNIDADES . Mt$ FINAL ~REA PRODU~J\0 RENDU.:ENTO t·H~D IO 
DA DE (ha) (t) ( kg/ha) 

FEPERA~J'iO COLHEITA -· Esperado Plantada Colhida Esperada Obtida Obtido 

BRASIL ........ . .. 

Piaul ................. OUT . .. ... . .. 

Ceara ................. NOV . 115 558 4 852 

Rio Grande do Norte ... DEZ 5 30' 6 000 

Pernambuco .. .......... OUT 110 495 4 500 

Bahia • • • • • • • re • • • • • • • • OUT . .. ... . .. 

Minas Gerais •••••••• .&.!. OUT . .. . . .. ... 

-Esplrito Santo ........ OUT . . . . .. . .. 

Sao Paulo ............. SET 200 600 3 000 

Parana ................ OUT . .. ... . .. 

Santa Catarina ........ DEZ . . . ... . .. 

Rio Grande do Sul ...... DEZ . .. ... . .. 

Goias ..... ............ AGO 560 2 800 5 000 

Ou t ras ........... ...... . ... 

--
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IBGE/CEPAGRO LEVANTA~lENTO SISTEMTiTICO OJ\ PROD U~I'iO /\GRTCOLA Ano 1979 

Aveia {*) 

Situacao no mes de! FEVEREIRO 

UNIOADES M~s· FINAL AREA PRODUCM RENDIMENTO MEDIO 
OA DE (ha) (t) (kg/ha) 

FEDERACJ!.O COLHEITA Pl antada Colhida Esperada Obtida Esperado Obtido 

BRASIL ....•••• 

Parana ... ············ .... 
Santa Catarina ......•• 

Rio Grande do Sul ..... 

(*) 0 produto se encontra em e~tressafra. 

Centeio (*) 

M~S FINAL AREA PRODUCM RENDIMENTO MEDIO UNIDADES (ha) (t) (kg/ha) DA DE 
FEDERACM COLHEITA Plantada Co1hida Esperada Obtida Esperado Obtido 

BRASIL ........ 

Parani ... ..........•.. 

Santa Catarina ........ 

Rio Grande do Sul ..... 

(*) 0 produto se encontra em entressafra. 

Cevada (*) 

M~S FINAL AREA PRODUCM RENDIMENTO 1·1[010 UNIDADES (ha) (t) (kg/ha) DA DE -FEDERACM COLliE ITA Plantada Colhida Esperada Obtida Espcrado Obtido 

BRASIL ........ 

Parana ................ 
Santa Catarina . ....... 

Rio Grande do Sul ..... 

{*) 0 produto se encontra em entressafra. 66 



IBGE/CEPAGRO . LEVANTfllmHO SISTEt-17\TICO DA PRODU~Ao AGRTCOLA A no 

Guarana (cultivado) 

AREA PRODU~M RENDIMENTO MEDIC 
UNIDADES MtS FINAL (ha) (t) (kg/ha) 

DA · DE Ccupada 
FEDERA~Ao COLHEITA com pes em Colhida Esperada Cbtida Espcrado Cbtido 

produ~ao 

BRASIL ........ 44C 

Amazonas ........... , .. DEZ 3 411 440 129 

Rami 

UNIDADES MtS FINAL AREA · PRODU~M RENDIHE~TO MEDIC 
OA DE (ha) ( t ). (kg/ha} 

FEDERA~M COLHEITA P1antada Co1hida Esperada Obtida Esperado Obtido 

llRASIL ........ 7 3CO 

Parana ................ fAA I 6 20C 7 300 1 177 

Sorgo granifero 

UNiDfiDES ~ItS FINAL AREA PRODU~M RENDIMENTO MEDIO 
DA DE · (ha) (t} (kg/ha} 

FEDERA~M COLHEITA Plantada Colhida Esperada Obtida Esperado Obtido 

· BRASIL ........ . .. 
Ceara •................ AGO 2 000 2 800 1 400 
Rio Grande do Norte ... AGO 3 687 2 086 566 
Pernambuco ...........• AGO 2 000 4 QOO 2 000 
Minas Gerais ... ... ... . 1·1AI . . . . .. ... 
Sao Paulo ............. t1AI 33 138 82 845 2 500 
Parana ••..•......••... '1AR . .. .. . ... 
Santa Catarina ........ AB~ 339 . 667 1 968 
Rio Grande do Sul ..... ~AI 57 490 87 960 1 530 
Mato Grosso do Sul .... 11AI 3 210 4 915 1 531 
Goias ................. ' '1AI 881 2 483 2 81,8 
Outras 

.. I 
•••• • ••••••••••• i .. . 
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IBG~/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTm~TICO DA PRODU~M AGRTCOLA 

T A B E l A S C 0 H P A R A T I V A S 



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDtNCIA DA REPUBLICA 
FUNDA~~O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATTSTICA 
COMISS~O ESPECIAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIA~AO DAS ESTATTSTICAS AGROPECUARIAS 

LEVANTAMENTO SISTEt~TICO OA PRODU~AO AGRICOLA 

BRASIL 

TABELA COMPARATIVA 'ENTRE DAOOS DA PRODU~AO AGRTCOLA NACIONAL COM SITUA~OES EM JANEIRO E 
.FEVEREI'RO DE 197'9 

ESTIMATIVA DA PRODUCAO (1) 
PRODUTO AGRTCOLA 

JANEIRO 

1. Batata-1ng1esa (1a.safra) ..... 1 253 15S 

2. Cafe (em coco) (2) ............ 2 523 548 

3. Juta •.•••..••.•.••••••..•...•. 26 801· 

4. Sisal ......................... 201 925 

5. Soja .•.•..••..•••••••.•.•••..• 10 874 427 

6. Guarana (cultivado) ········ ... 440 

(1) Dados pre11minares sujeitos a retifica~ao 

(2) - FONTE: IBC - Divisao de Estatistica 

(t) 

FEVEREIRO 

1 264 359 

2 523 548 

26 801 

202 846 

10 616 504 

440 

VARIACM 
RELATIVA 

% 
FEV/JAN 

0,89 

-

-

0,46 

- 2,37 

-



SECRETARIA DE PLANEJAM~NTO DA PRES!DtNCIA DA REPUBLICA 

FUNDA~AO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA 
COMISSAO ESPECIAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIA~A9 DAS_ ESTATISTICAS AGROPECUARIAS - CEPAGRO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

LEVANTAME~TO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGRICOLA 

BRASIL 

TABELA COMPARATIVA ENTRE DADOS DA PRODUCAO AGRICOLA NACIONAL COM SITUACOES EM DEZEMBR0/78 

(obtida) E FEVEREI~0/79 (esperada). 

ESTIMATIVA DA PRODUCAO (1) 
PRODUTO AGRICOLA ' 

Obtida/78 

Alqodao arbor~o .............. 461 797 

Amendoim (la.safra) .. ········ 253 805 

Batata-inglesa (la. safra) ... 1 232 738 

Care (em coco) (2) . .......... 2 451 452 

Coco-da-baia (1 000 frutos) .. 480 304 

Feijao (la. safra) . .......... 1 162 166 

Jut a ......................... 16 954 

Malva ...•.•....••..••.••••••• 60 318 

Sisal . ....................... 201 733 

Soja . ........................ 9 534 717 

Uva .......................... 670 180 

Guarana (cultivado) ....... ~ .. 440 

Rami .......................... 7 000 

(1) Dados preliminares sujeitos a retifica~ao 

(2) - FONTE: IBC - Divisao de Estatistica 

72 

(t) 

Esperada/79 

514 147 

283 580 

1 264 359 

2 523 548 

477 314 

1 179 556 

26 801 

58 741 

202 846 

10 616 504 

674 617 

440 

7 300 

VARIACM 
RELATIVA 

% 
79/78 

11,34 

11 ,73 

2,57 

2,94 

- 0,62 

1 .so 
58,08 

- 2,61 

0,55 

11 ,35 

0,66 

-

4,29 



SECRET AR !A DC PLANEJA~1ENTO DA PRES I DENCI A DA REP DOLI CA 
FUNDA~AO INST ITUTO ORASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAT1STICA 
COf·1ISSAO ESPECIAL DE PLANEJAt~ENTO, CONTROLE E AVALIA~AO DAS ESTAT1STICAS AGROPECUTiRIAS - CEPAGRO 

1 . 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10: 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

LEVANTAMENTO SISTEf~liTICO DA PRODU~J\0 AGRICOLA 

BRASIL 

TABELA COt·1PARATIVA ENTRE DADOS DA PRODU~l\0 AGRICOLA OBTIDA, COM SITUA~OES EH DEZEt~BR0/78 E 
DEZOii3R0/77 • 

PRODU~l\0 013TIDA 

PRODUTO AGR1COLA 
(t) 

1977 1978 

Abacaxi ( 1 000 frutos) •••• 0. 0. 0 ••••• •• 367 317 
A lgodao ••• 0 •• 0 0 •••• 0 0 • • • 0 0 •• 0. 0. 0 ••••• l 902 626 1 
2.1 - Algodao arboreo 0 •••• 0 ••••• ' ••• 0 0 437 652 
2.2 - Algodao he rbaceo 00.0 0 ••• 0 0 ••• 0 •• l 464 974 1 

Amendoim ••••• 0 0 0. 0 0 ••• 0 0 0. 0 •• 0 ••• 0 0 ••• 323 600 
3. 1 - Amendoim ( 1 a. safra) 0 •• 0 •• 0 •••• 0 238 667 
3.2 - Amendoim ( 2a. safra) • 0 ••• 0 ••••• 0 84 933 
Arroz 8 935 320 ' 7 0 ••••••••••••• 0. 0. 0 •• 0 0 0. 0 0 ••• 0. 0 

Banana (1 000 cachos) •• 0. 0 •• 0 •••• 0 •••• 410 051 
Batata-inglesa ••••• 0 ••• 0 ••• 0 •• ......... 1 895 812 2 
6.1 - Batata-inglesa ( 1 a. safra) •••• • 0 1 201 732 1 
6.2 - Batata-inglesa (2a. safra) ...... 694 080 

Cacau • 0 0 ••••• ••••• 0 ••• 0 0 ••••••• 0 •••••• 249 727 
Cafe (em coco ) ( 2) • •• •• •• 0. 0. 0 ••••• 0. 0 1 91 5 166 2 
Cana-de-ar;iicar 0. 0 0 0 0 ••••••••• ••••••••• 120 170 555 129 
Cebo 1 a •• 0. 0. 0 0 ••• 0 0 •• 0 0. 0 ••••• 0 0 ••••• 0 

Coco-da-baia (1 000 f1·utos) •• 0 ••• 0. 0 •• 

reijiio •••••• 0 0 •••• 0 0 ••••••• 0 0 0 0 ••• 0 0. 0 

12.1 - Feij ao ( 1 a. safra) • 0. 0 0 0 •••• 0 ... 

12.2 - Fe i jao (?.a. safra) 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 •• 

Furno • 00 •• 0 ••••••• 0 0 •• 0. 0 0. 0. 0. 0 .. •••••• 

Jut a • 0 0. 0 0 •• 0. 0 0. 0 0 0 0 0. 0 0 ... 0. 0 ••• 0 0 0 0. 

La ranj a (1 000 frutos) •••••• 0 0. 0. 0. 0 •• 

Malva 0. 0 0 . 0 ••• 0 0 •• 0 0. 0 . 0 0. 0 0. 0 0 •••• 0 •• 

Hamon a 0. 0. 0 0 00 0 ••• 0 0 • •••••••• •• ••••• 0. 

Mandio ca 0. 0 •• • 0 ••••• •• •• 0 •• 0 ••••• ••• 0. 

~1i lho •• •••• •• • •• • • 0 0 •• 0 ••••••• 0 ••••• 0. 

Pi menta-do-rei no • ••• 0 •• •• ••• 0 0 •••••••• 

Si sa 1 0. 0 •• 0 0 0. 0 ••••••• 0 0 ••• 0 •••••••••• 

Soja • 0. 0 ••• 0 ••••••• 0 0 0 0 •• 0 0 •• 0 0 •• 0 •••• 

Tomate •••• 0 ••••• 0 ••• 0 •• 0. 0 0 0 0. 0 •• 0 • .... 

Trigo •• •• •• 0 •• 0 • ••••••• 0. 0 ••• 0 •• 0. 0. 0. 

Uva •• 0 •••• 0 •• 0 •••••• 0 •••• • 0 •••••• 0 ••• 0 

Alho •• 0. 0 ••••••••• 0. 0 •••• 0 •••••••••• 0. 

Aveia • •••••• 0 0. 0 ••• 0 0 ••••••• 0. 0 0 0 • ••• 0 

Centcio ••• 0 •• 0 •••• 0 0 ••• 0 ••••• • •••••• 0. 

Cevada ••• 0 •••••••••••• 0. 0 •• 00 ••••• 0. 0. 

Guarana ( cultivado) 0. 0 . .. ........ 0 oO 0 0. 

Rami ••••• 0 ••• 0 •• 0 •• 0. 0 ••••••• 00 ••••••• 

Sorgo granifero • oo •••••• 0 0 • •• • 0 •• 0 0 ••• 

(1) - Dados preliminares sujeitos a rctificar;ao 

(2) - Fonte: - IBC- DIVISAO DE ESTAT1STICA 

72-A 

489 070 
473 266 

2 281 753 2 
1 092 878 1 
1 188 875 1 

359 702 
35 022 

35 821 755 39 
57 056 

221 710 
25 8'14 257 25 
19 246 353 13 

35 927 
225 154 

12 512 963 9 
1 292 346 1 
2 065 521 2 

662 765 
22 109 
37 430 
8 326 

95 266 
400 

13 800 
435 446 

VARIA~J!.O 
RELATIVA 

C/ 

" ( 1 ) 78/77 

T 
379 165 I 3,23 
570 773 - 17,44 
461 797 5,52 
108 976 - 24,30 

325 197 0,49 
253 805 6,34 

71 392 - 15,94 

241 731 - 18,95 
411 757 0,42 
014 725 6,27 
232 738 2,58 
781 987 12,67 

261 020 4,52 
451 452 28,00 
222 808 7,53 
490 210 I 0,23 
480 304 

I 
1 ,49 

187 878 - 4,11 
162 166 I 6,34 
025 712 - 13,72 

409 259 13.78 
16 954 - 51,59 

091 032 9,13 
60 318 5,72 

316 578 42 ,79 
358 339 - 1 , 88 
533 370 - 29,68 

45 394 26,35 
201 733 - 10,40 
534 717 - 23,80 
451 754 12,33 
677 346 29,62 
670 180 1 • 12 

24 803 12.19 
53 947 44.13 

7 349 - 11 • 73 
144 785 51 98 

440 10,00 
7 000 - 49,28 

228 432 - 4 7. 54 
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• 

PRODUTOS COM DISPONIBILIDADE DE DADOS (FEV/79) 

PARTICIPA~M RELATIVA ·NA PRODU~AO NACIONAL .·· (UFs INF.) 



SECRETARIA DE PLANEJAME~TO DA PRESID£NCIA DA REPUBLICA 
FUNDA~AO INSTITUTO B~ASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATTSTICA 
COMISSAO ESPECIAL DE PLA~EJAME~TO, CO~TROLE E AVALIA~AO DAS ESTATTSTICAS AGROPECUARIAS - CEPAGRO 

LEVANTAME~TO SISTEMATICO DA PRODUCAO AGR!COLA 

PRODUTOS AGRTCOL~ COM DISPONIB ILIDADE DE DADOS EM FEVEREIR0/79 PARA ALGUMAS UNIDADES 
DA FEDERA~AO E PARTICIPA~AO RELATIVA DA PRODU~AO NACIONAL DOS ESTADOS INFORMANTES. 

PRODUTO AGRTCOLA 

1. Abacaxi 

2. A1godao herbaceo .. ............ . 

3. AMENOOIM (2a. safra) .......... . 

4. Arroz 

5. Banana 

6. Batata•ing1esa (2a. safra) •••.• 

7. Cana-de-a~ucar 

8. Cebo1a 

9. Feijao (2a. safra) ...........•. 

10. Fumo ....•............••••••••.. 

11. Laranja 

12. Mamona 

13. Mandioca 

14. Mi1ho 

15. Pimenta-do-reino .......••••.••• 

16. Tomate 

16. Trigo · ... · •........• .••...••••..• 

18. Alho .......................... . 

19. Sorgo granifero 

UNIDADES DA FEDERA~AO INFORMANTES EM FEV/79 

AM, CE, R~. PB, PE, AL, BA, MG, ES, SP, SC, 

RS ·, MT • 11S • GO 

MA, CE, RN, PB, PE. BA, MG. SP, PR, liT, MS, 

GO. 

CE, PB, MG, SP, PR. 

RO, AC, AM, MA, PI, CE, RN, PB, PE, MG, ES, 

RJ, SP, PR, SC, RS, MT, MS, GO . 

RO, AC, AM, ~1A, PI~ CE, RN, PB, PE, AL, SE, 

BA, MG, ES, RJ, SP, SC, RS, MT, HS, GO. 

PB, SP, PR. 

MA, PI, CE, RN, ·PB, PE, AL, SE, BA, 11G, ES. 

RJ • SP, PR. SC. RS. MT, MS. GO. 

PE, MG. SP • pq, SC, RS. 

AM, MA, CE, PB, PE, SP, PR. SC, GO. 

CE. MG, SP • PR. SC, RS, MT • GO. 

MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG, ES, RJ, SP, 

SC, RS, MT. MS, GO. 

MA, CE, PE, BA, MG, SP, PR, MT, MS. 

RO, AC, AM, MA, CE, RN, PB. PE, AL, SE. BA, 

MG, ES, RJ, SP, PR, SC, ~. MT, MS, GO. 

RO, AC, AM, PA, ~A. PI, CE, RN, PB, PE, BA 

(la. safra) • MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MT. 

MS, GO. 

AM, PB, liT. 

MA, CE, PB, PE, fofi, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, 

~, MS., GO. 

SP, PR, SC, 11S. 

CE, R~. PE. SP, GO. 

CE, RN, PE, SP, SC, RS, MS, GO. 

77 

PART I CIPA~AO 
APROXIMADA 

NA PRODU~.l\0 
NACIONAL 

~ 

97,00 

97,00 

83,00 

9.7,00 

95,00 

57,00 

99,00 

97,00 

59,00 

77,00 

98,00 

98,00 

92,00 

99,00 

1,00 

93,00 

44,00 

13,00 

99,00 

·-




